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КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ ЉЕКАРСКЕ ГРЕШКЕ 
И НЕСАВЈЕСНО ПРУЖАЊЕ ЉЕКАРСКЕ ПОМОЋИ1 

Примјер Србије и Словеније

САЖЕТАК:  Здравље људи је кривичним законодавством 
предвиђено као важан заштитни објекат. Иако је циљ у раду сва-
ког љекара побољшање здравља и изљечење пацијента, понекад 
дође и до случајева љекарске грешке. Аутор у раду најпри-
је разматра дефинисање појма љекарска грешка, осврће се на 
основну подјелу и раздваја појам љекарске грешке од сличних 
појмова као што су несрећан сучај и компликација. Љекарска 
грешка постојаће у случају ако се утврди узрочна веза између 
радње љекара и озбиљног нарушавања здравља пацијента или 
наступање смртног исхода. Да би избјегао да дође до љекарске 
грешке доктор је дужан да пацијенту објасни евентуалне ризи-
ке у лијечењу, као и ризике у току самог оперативног захвата 
и постоперативном току, као и да пацијент дâ сагласност прије 
медицинског захвата. Аутор даље разматра конкретно кривично 
дјело – Несавјесно пружање љекарске помоћи и аналазира га 
у позитивном праву и кривичном праву Словеније гдје долази 
до интересантних закључака о сличности прописаних санкција 
као и да је кривично дјело – Несавјесно пружање љекарске по-
моћи delicta propria, јер је сужен и специфичан круг оних лица 
која се могу наћи у улози извршиоца кривичног дјела.

* Рад је примљен 16. 11. 2019, а прихваћен за објављивање 5. 4. 2020. године.

 *
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Кључне речи: љекарска грешка, несрећан случај, компли-
кација, несавјесно лијечење болесника, несавјесно пружање 
љекарске помоћи, пристанак пацијента

УВОД

Здравље људи се убраја у једно од најважнијих заштитних објеката. 
Право на заштиту здравља представља једно од права која су прописана 
у Уставу. Здравље људи се штити бројним прописима, а кривичноправна 
заштита је нужна само у случајевима драстичног угрожавања или повре-
де здравља људи.1

Постоје многобројни прописи у области здравства и све се више 
говори о здравственом законодавству као посебно установљеној области, 
односно о медицинском праву као посебној грани права, а тиме и посеб-
ној научној дисциплини.2

Најважнији циљ у раду и дјеловању сваког љекара би требало да 
буде сигурност и оздрављење пацијента. Међутим, како је медицина 
једна од наука које се највише и најбрже развијају долази до одређених 
пропуста па и грешака, јер сви људи, а самим тим и љекари гријеше у 
обављању свог посла (errare humanum est). Али, ипак треба обратити 
пажњу јер су љекарске грешке веома тешке и опасне и могу да угрозе 
здравље и живот човјека (пацијента). 

Љекарске грешке настају и због тога што медицинска наука није 
савршена и што њена сазнања нису увијек и у сваком случају довољна 
гаранција да се неће учинити оштећење здрављу или животу пацијен-
та. Наиме, љекар не посједује математички прецизну универзалну вагу 
или некакав савршени инструмент да може тачно да постави дијагнозу, 
крене у ток лијечења, упусти се у медицински захват и лијечење после 
медицинског захвата (постоперативни ток). Он се зато ослања на знање, 
искуство, одобрене научне методе медицинске науке и струке у пружа-
њу медицинских услуга. Многе нове методе за дијагностику, терапију, 
оперативни захват или постоперативни ток захтијевају од љекара врло 
брижљиву и сталну, континуирану едукацију и надоградњу њихових 
стручних знања. То је веома важно како те исте методе можда погрешном 
употребом не би ipso facto постале додатни узрок љекарских грешака. По 
неким подацима из иностране праксе о љекарским грешкама, на подручју 

1 Тако и Стојановић, З. (2012). Коментар кривичног законика, Београд, Службени 
гласник, 711.

2 Ibid.
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Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 2/2020.

Сједињених Америчких Држава после 2000. године годишње од љекарске 
грешке умре између 44.000 и 98.000 пацијената.3 Чак и ако се узме доњи 
број, то љекарске грешке чини осмим узроком смртности, примјера ради 
више него у саобраћајним несрећама (44.458).4

Нека скорија истраживања указала су на много већи број умрлих 
пацијената од последица љекарске грешке учињене од стране доктора и 
здравствених радника у САД и то на нивоу око 250.000 на годину дана.5

Из несавјесног лијечења, у чијој бити почива као средишњи 
елемент љекарска грешка, могу да проистекну различите врсте одговор-
ности за љекара:

 – дисциплинска – струковна тијела доносе санкције од којих је нај-
тежа санкција губитак лиценце;

 – грађанскоправна – у чијој је суштини одштетни захтјев и намире-
ње штете пацијенту проузроковане љекарском грешком;

 – прекршајна – која прописује новчане санкције;
 – кривичноправна – која има за циљ да кроз заштиту индивиду-

алног интереса (појединачни објект заштите) штити шири друштвени 
интерес. 

Кривично право у овој области, наводи Стојановић, би требало да 
буде ultima ratio (последње средство) за којим треба посегнути.6 Ипак, 
важно је да се лоша пракса и љекарске грешке као и несавјесно лијечење 
не сакривају, већ да се о њима разговара и пише у стручним медицинским 
круговима, како би се анализом оног што је учињено унаприједило струч-
но медицинско знање и како би се стало на пут константном понављању 
истих или сличних грешака. 

МЕДИЦИНСКИ НЕСРЕЋНИ СЛУЧАЈ 
– КОМПЛИКАЦИЈА

Процес лијечења и оздрављења болесника може имати некада не-
предвидиве токове. Могу се појавити одређене околности које љекар или 
стручно особље нису уопште могли да предвиде. Један од могућих кри-

3 Turković, K. (2006). Novi pogledi u svijetlu na odgovornost liječnika za liječničku gre-
šku. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 223.

4 Dežman, Z. (2010). Zakon o pacijentovih pravicah in njegov kazenskopravni vidik, 
Medicina in pravo, Zbornik radova. Марибор, 376.

5 Ђуришић, Ј. (2017). Спорна питања у вези са кривичним дјелом несавјесно пружа-
ње љекарске помоћи, Анали Правног факултета у Београду, LXV, 1/2017, 158.

6 Стојановић, З. (2012). Коментар кривичног законика. Београд: Службени гласник, 
727.
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теријума да би се разликовале љекарске грешке од оних догађаја за које 
љекар у принципу не одговара јесте појам медицинског несрећног случаја. 
Тако неки аутори одређују појам медицинског несрећног случаја као лош 
исход лијечења који је изазван случајно или стицајем неповољних окол-
ности, а њих објективно није било могуће предвидјети.7 Такође, једна од 
дефиниција несрећног случаја јесте да је то несрећа при лијечењу као не-
намјеран, неочекиван, случајан догађај који се догодио упркос потребној 
бризи и то у најширем смислу.8 Тако, В. Флис наводи и пластичан при-
мјер – у операционој сали одломи се држач свјетиљке и свјетиљка падне 
на пацијента. Ова дефиниција полази од претпоставке да су приликом 
лијечења били спријечени сви услови који могу да доведу до наступања 
потенцијалне несреће и сведени су на раван најнижег ризика. Ако гово-
римо о оваквом и сличним случајевима у оквиру лијечења, није могуће 
говорити о постојању љекарске грешке. 

Међутим, у литератури наилазимо на случај из медицинске праксе 
у којем је пацијенту дат лијек на који је он био алергичан. На први мах 
рекло би се несрећан случај. Али чињеница да је дежурни љекар, који је 
примио пацијента као хитан случај, пропустио да погледа прву страни-
цу здравствене књижице на којој је било јасно написано да је пацијент 
алергичан на одређене лијекове, па је услиједило то да је љекар наложио 
медицинској сестри да пацијенту дâ инјекцију која је садржала између 
осталих и лијек на који је пацијент био алергичан, квалификован је у јед-
ној пресуди Окружног суда у Београду као љекарска грешка, због које је 
тај љекар одговарао за кривично дјело несавјесно лијечење.9

Слично несрећном случају се наводи и када процес лијечења пре-
трпи одређене компликације, што није риједак случај у пракси. Тако 
компликација је заплет – сплет околности који се догоди у току лијечења а 
појави се насумице и упркос предвиђањима која се нису могла спријечи-
ти.10 Компликација која се појави, тако у току лијечења или после почетка 
процеса лијечења није несрећан случај, нити струковна (стручна) грешка. 
Флис наводи да јој мањкају у цјелости још два атрибута који означавају 

7 Draškić, M. (2006). Lekarska greška, teškoća definisanja. Medicina in pravo, Zbornik 
radova. Maribor, 247.

8 Flis, V. (2006). Medicinska napaka. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 234.
9 Draškić, M. (2006). Op. cit.
10 Polajnar-Pavčnik, A. (2006). Zaplet, napaka in pravne posledice. Medicina in pravo, 

Zbornik radova. Maribor, 217.
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несрећу: ненамјерно и неочекивано догађање. Компликације се, дакле, до-
гађају и при највећем степену пажње. „Оне су знан и неизоставан исход 
љекарског позива – акције.”11

Када се почне са процесом лијечења, свјесно се пристаје на мо-
гућност, била она минимална или само хипотетичка, да може да се деси 
компликација. Када се говори о компликацији почесто се мисли на дога-
ђаје који су повезани са кривичном одговорношћу љекара,12 а то доноси 
извјесно бреме (терет) у односу љекара и пацијента. 

Једноставно речено, несрећни случајеви настају због различитих 
непредвидљивих околности које произилазе из саме болести, из органи-
зма, спољних фактора, па се зато и не сматрају љекарском грешком.13

ЉЕКАРСКА ГРЕШКА

Постоје, могли бисмо рећи тешкоће у дефинисању појма љекар-
ске грешке. Сматра се да је појам љекарске грешке практично уобличио 
Рудолф Вирхов (Virchow) још у другој половини деветнаестог вијека 
који је љекарску грешку тада дефинисао као струковну грешку љекара 
(Künstfehler der Ärzte) и кршење општепознатих и признатих правила 
струке због мањка нужне и дужне пажње. Укратко, то је поступање при 
лијечењу contra legem artis.14 Нису изостале, међутим, ни критике Вир-
ховљеве дефиниције љекарске грешке. Најчешћи приговор био је то да је 
број општепознатих и признатих правила у медицини веома мали и да се 
не може свести само на повреду таквих правила.15

Други аутори су тврдили да у медицини и нема општепризнатих 
правила вјештине лијечења и да се не може медицинска наука упоре-
дити са нпр. грађевинарством. У савременој Њемачкој правној теорији 
преовладава став да појам стручна љекарска грешка уопште и не треба 
употребљавати због своје нејасноће и вишезначности.16

11 Flis, V. (2006). Medicinska napaka. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 234.
12 Zwitter, M. (2006). Zapleti in etične dileme pri zdravljenju. Medicina in pravo, Zbornik 

radova. Maribor, 255.
13 Draškić, M. (2006). Lekarska greška, teškoća definisanja. Medicina in pravo, Zbornik 

radova, Maribor. 248.
14 Ivanjko, Š. (2006). Odgovornost in zavarovanje odgovornosti zdravnika. Medicina in 

pravo, Zbornik radova. Maribor, 179.
15 Радишић, Ј. (1996). Лекарске грешке у светлости правних разматрања. Актуелни 

проблеми у медицини. Београд, 161.
16 Ibid., 164.
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У савременој правној теорији, а мисли се првенствено на њемачку и 
аустријску правну теорију, владајуће је увјерење да „љекар гријеши само 
онда када не поступа према правилима медицинске науке, односно кад 
поступа погрешно са становишта медицинских знања – љекарска грешка 
у ужем смислу”.17 

У нашем законодавству појам стручне грешке срећемо у Закону о 
здравственој заштити18 Републике Србије на мјесту гдје то није баш уо-
бичајено, у одјељку Закона у ком се говори о здравственим радницима и 
здравственим сарадницима и то је одјељак који је посвећен добијању, об-
нављању и губљењу лиценце. У чл. 185. ст. 1. т. 2. Закон предвиђа седеће:

„...ако у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом 
се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента.”

Даље, у следећем чл. 186. ст. 1, Закон предвиђа следеће: 
„Под стручном грешком, у смислу овог закона, подразумева се 

несавесно обављање здравствене делатности у виду занемаривања про-
фесионалних дужности у пружању здравствене заштите, непажње или 
пропуштања, односно непридржавања утврђених правила струке и профе-
сионалних вештина у пружању здравствене заштите, које доводи до повреде, 
оштећења, погоршања здравља или губитка делова тела пацијента.”19

Дакле, наш законодавац јасно је предвидио елементе које радња 
здравствених радника односно сарадника мора да садржи да би се сма-
трала стручном грешком и производила кривичноправно дејство, а то су 
прије свега несавјесност у обављању здравствених услуга, занемаривање 
професионалних дужности, непридржавања утврђених правила стру-
ке и професионалних вјештина у пружању здравствене заштите, а које 
проузрокују оштећење, погоршање или губитак дјелова тијела пацијента. 
Јасно је, дакле, да се законодавац одлучио за каузалитет, односно везу 
између стручне грешке љекара или медицинског особља и погоршања па-
цијентовог здравља. 

На овом мјесту можемо поставити једно питање а у вези је са љекар-
ском грешком – да ли се свако огријешење о правила вјештине лијечења 
може сматрати љекарском грешком, или постоје и таква дјеловања љекара 
која када су учињена немају крактер љекарске грешке? Тако Радишић на-
води да један од могућих одговора долази из швајцарског Савезног суда, 
који је још одавно почео да у својој пракси разликује праве (неопростиве) 

17 Draškić, M. (2006). Lekarska greška, teškoća definisanja. Medicina in pravo, Zbornik 
radova. Maribor, 247.

18 Закон о здравственој заштити, Службени гласник РС, бр. 25/2019.
19 Ibid., чл. 186.
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љекарске грешке и неправе (опростиве) љекарске грешке – омашке. Пре-
ма том становишту:

„...љекарска грешка је поступак у коме се љекар није придржавао опште-
утврђених начела медицинске науке или технике, а омашка је погрешна 
радња љекара која настаје због несавршенства науке или човјека.”20

Разлог је разумљив – биолошка варијабилност је тако велика да је 
немогуће математички тачно одредити исход лијечења.21

Међутим, појавиле су се озбиљне резерве око појма љекарске гре-
шке у правној литератури и због оцјене да је тај појам можда превише 
узак, па да не обухвата све непрописне поступке љекара према пацијенту, 
него само оне поступке који су у очигледном нескладу са правилима ме-
дицинске науке. Тако схваћено, грешка у постављању дијагнозе не би се 
могла сматрати љекарском грешком у ужем смислу, зато што не постоје 
општепозната правила медицинске науке и струке о вјештини поставља-
ња дијагнозе.22

У литератури срећемо и подјелу љекарских грешака на активне 
(које се врше радњом) и пасивне љекарске грешке (које се врше нечиње-
њем дужне радње). С аспекта извршења радње сматрамо да ово кривично 
дјело може бити последица активног дјеловања љекара односно здрав-
ственог радника. Када кажемо активно дјеловање – мислимо на чињење 
тј. радњу коју треба урадити, предузети. Међутим, одговорност због 
љекарске грешке нечињења не утврђује се на основу ње саме, него на 
основу онога што представља њену супротност, тј. замишљеног исправ-
ног поступања љекара у конкретном случају.23 У медицини је тако познато 
несналажење љекара које је проузроковано његовим великим страхом 
или збуњеношћу пред потенцијалним ризицима оперативног захвата, тзв. 
„операцијски транс”.24

Изазивање или неспречавање инфекције спада у такозване „пратеће 
љекарске грешке”. Зараза човјека микроорганизмима представља повреду 
здравља и оштећење здравља а може да доведе и до губитка живота. Тако 

20 Радишић, Ј. (1996). Лекарске грешке у светлости правних разматрања. Актуелни 
проблеми у медицини. Београд, 164–165.

21 Flis, V. (2006). Medicinska napaka. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 237.
22 Draškić, M. (2006). Lekarska greška, teškoća definisanja. Medicina in pravo, Zbornik 

radova. Maribor, 248. Упоредити за другачије мишљење: Polajner-Pavčnik, A. (2006). Zaplet, 
napaka in pravne posledice. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor.

23 Радишић, Ј. (2012) Одговорност лекара због смрти пацијента изазване нехатним 
нечињењем – поглед у немачку правну теорију и праксу. Анали Правног факултета у Бео-
граду. Београд, 33.

24 Draškić, M. (2006). Op. cit., 248–249.
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се у судској пракси инфекције туберкулозом, тифусом, шарлахом и три-
пером третирају као тјелесне повреде. Стога је нормално да инфекција 
повлачи одговорност оних чијом је грешком настала. Таква одговорност 
предвиђена је у Кривичном законику Републике Србије – КЗ Србије25 
преношење заразне болести у чл. 249. а затим и несавјесно пружање ље-
карске помоћи у чл. 251.26

Стандард пажње љекара

Није свака љекарска грешка последица несавјесног лијечења па-
цијента која за собом повлачи и одређену врсту одговорности. Тако, 
несавјесно лијечење чине само оне љекарске грешке које произилазе из 
љекаревог несавјесног поступања, дакле оне су последица повреде стан-
дарда дужне пажње или недостатка потребних знања или вјештина. Као 
стандард дужне пажње узима се пажња савјесног и разумног љекара 
исте специјализације у истим или сличним условима.27

Кривична одговорност љекара знатно је рјеђа у пракси од грађанске 
одговорности. Једна од главних разлика између ова два типа одговорно-
сти јесте у стандарду дужне пажње којег љекар треба да повриједи да 
би услиједила одговорност. Кривична одговорност тако следује само за 
грубу непажњу љекара.28

ПРАВО ПАЦИЈЕНТА НА ОБАВЈЕШТЕЊЕ29

Однос љекара и пацијента је етичка категорија прије свега, али и 
правна и медицинска и то веома компликована. Иако се у модерној меди-
цини у последњим деценијама иде ка томе да се одбаце патерналистичке 
теорије, можемо констатовати да је одбачена премиса доктора као „бога 
у бијелом мантилу”, а прихваћено је становиште да су љекар и пацијент, 
иако различитог положаја, у том односу са истим циљем – оздравље-
ње пацијента. 

25 Кривични Законик Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 
107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/2014, 94/2016. и 35/2019.

26 Радишић, Ј. (2014). Одговорност због штете нанете пацијенту инфекцијама – лаго-
дан поглед у праксу немачких судова. Европска ревија за право осигурања, Vol. 4/2014, 16.

27 Turković, K. (2006). Novi pogledi u svijetlu na odgovornost liječnika za liječničku 
grešku. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 225.

28 Ibid., 228.
29 У словеначком праву користи се израз – „pojasnilna dolžnost”.
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Међутим, као у сваком двостраном правном односу, и у овом случају 
постоји одређена обавеза на страни љекара прије него што предузме рад-
њу лијечења пацијента, као и право пацијента с друге стране. Кршењем 
те обавезе љекар поступа погрешно и то често доводи до неке од врста 
одговорности љекара, а врло често и до кривичноправне одговорности. 

Наиме, љекар је дужан да прије било какве предузете интервенције, 
тј. радње лијечења, пацијента темељно обавијести, тј. да му појасни па-
жњом доброг стручњака све појединости везане за планирано оздрављење. 
Општа дужност појашњења прописана је медицинским законодавством 
Републике Словеније – (Закон о пацијентовим правима,30 Закон о неизље-
чивим болестима,31 Закон о душевном здрављу).32 Дужност појашњења 
прописана је и у праву Републике Србије.33

Појашњење о медицинском захвату јесте у ствари појашњење о ри-
зику. При појашњавању о ризику битно је да се пацијенту појасни све о 
облику и могућности наступања ризика, као и ризик од настанка несрећ-
них последица у току захвата или после њега.34

Љекар мора пацијенту да појасни и аргументује све разлоге за и 
против предложене терапијске методе, како би се пацијент лакше и објек-
тивније одлучио која му метода у погледу трајања, начина извршења и 
могућих ризика највише одговара. Тако пацијент мора знати какав ризик 
може да има планирана терапија и таква се обавјештења морају давати 
опрезно и поступно.35

30 Закон о пацијентовим правима, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2008. и 55/17.
31 Закон о неизљечивим болестима, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2006.
32 Закон о душевном здрављу, Uradni list Republike Slovenije, št. 77/08, 46/15. – одл. 

УС и 44/19 – одл. УС.
33 Дужност појашњења пацијенту прописана је првенствено у Закону о правима па-

цијента (Службени гласник РС, бр. 45/2013. и 25/2019. – др. закон) и то у чл. 10. законског 
текста „Пацијент има право да од надлежног здравственог радника благовремено добије 
обавештење, које му је потребно како би донео одлуку да пристане или не пристане на 
предложену медицинску меру. Обавештење из ст. 1. овог члана обухвата: 1) дијагнозу и 
прогнозу болести; 2) кратак опис, циљ и корист од предложене медицинске мере, време 
трајања и могуће последице предузимања, односно непредузимања предложене меди-
цинске мере; 3) врсту и вероватноћу могућих ризика, болне и друге споредне или трајне 
последице; 4) алтернативне методе лечења; 5) могуће промене пацијентовог стања после 
предузимања предложене медицинске мере, као и могуће нужне промене у начину живо-
та пацијената; 6) дејство лекова и могуће споредне последице тог дејства. Обавештење из  
ст. 1. и 2. овог члана надлежни здравствени радник дужан је дати пацијенту и без траже-
ња.” Одредбу о праву појашњења садржи и Закон о заштити особа са душевним сметњама  
у чл. 16. (Службени гласник РС, бр. 45/2013).

34 Flis, V., Gorišek, J. (2006). Privolitev in zdravnikovo ukrepanje. Medicina in pravo, 
Zbornik radova. Maribor, 89.

35 Čizmić, J. (2008). Pravo pacijenta na obaviještenost. Zbornik Pravnog fakulteta Sveuči-
lišta u Rijeci, Vol. 29, br. 1,7.
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У литератури наилазимо на мишљења о елементима које свако 
појашњење пацијенту мора садржати да би било правно ваљано, а пр-
венствено се ослањају на аустријску и њемачку модерну доктрину. Ти 
елементи су: 

 – појашњење дијагнозе;
 – појашњење прогнозе лијечења;
 – појашњење о захвату;
 – појашњење о могућности успјешног оздрављења;
 – појашњење о степену ризика од компликације;
 – појашњење о неуспјешном исходу лијечења.

Ови елементи морају бити присутни већ код општег објашњења, па 
све до посебних објашњења пацијенту.36

Љекар мора дати појашњење пацијенту у току разговора с њим. 
Информација коју пацијент прима требало би да буде јасна, кратка, недво-
смислена и уз минималну употребу стручних израза, ако је то могуће.37 
Не морају се све информације саопштити одједном пацијенту, а количина 
информација која се саопштава зависи од тога колико је пацијент у тре-
нутку саопштавања способан да прими и да схвати.38

Поставља се питање – ко може дати појашњење пацијенту. Тако, 
пацијенту појашњење треба да пружи управо љекар, а не неко из његовог 
тима (болничар, медицинска сестра, лаборант, љекар на стажирању или 
обављању праксе или слично). Модерна њемачка правна теорија каже да 
појашњење треба да пружи управо љекар који треба да предузме меди-
цински захват. 

Поменули смо већ да појашњење пацијенту треба да дође кроз раз-
говор између њега и љекара. Унапријед написан образац објашњења, које 
би потом пацијент потписао, не би био правно ваљан. Ипак, уколико ова-
кав образац пацијент добије у разумном року прије медицинског захвата 
и ако након тако добијених информација поразговара са љекарем, овај 
вид се сматра правно ваљаним појашњењем. У Швајцарској правној прак-
си, у таквим примјерима говори се о двостепеном начину објашњења. 
Међутим, када год се љекар позове на двостепени начин објашњења, он 
мора доказати да је са тим пацијентом заправо обавио разговор.39

36 Flis, V., Gorišek, J. (2006). Privolitev in zdravnikovo ukrepanje. Medicina in pravo, 
Zbornik radova. Maribor, 91.

37 Čizmić, J. (2008). Pravo pacijenta na obaviještenost. Zbornik Pravnog fakulteta Sveuči-
lišta u Rijeci, Vol. 29, br. 1, 10.

38 Turković K. (2006). Prava pacijenta na suodlučivanje prema Zakonu o zaštiti prava pa-
cijenta. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 105.

39 Двостепени начин објашњења и разговор са љекарем види у: Flis, V., Gorišek, J. 
Op. cit., 91–92.
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У теорији и пракси се даље поставило питање колико износи ра-
зуман рок, односно колико прије медицинског захвата пацијент треба 
да добије појашњење. Сматра се да је довољно да пацијент добије поја-
шњење око медицинског захвата један дан пред планирани медицински 
захват (операцију). У случају мање компликованих захвата довољно је 
дати пацијенту појашњење и на сам дан захвата, а некада је довољно и 
непосредно пред медицински захват.40

НЕСАВЈЕСНО ПРУЖАЊЕ ЉЕКАРСКЕ ПОМОЋИ  
– чл. 251. КЗ СРБИЈЕ

Правни системи кривчноправној одговорности за несавјесно лије-
чење приступају на два начина. Једни не предвиђају посебна кривична 
дјела за љекарске грешке извршене над пацијентима, већ љекари одго-
варају за инкриминације из закона ако су остварили законска бића дјела. 
Најчешће то буду кривична дјела због одговорности проузроковања смрти 
из нехата или наношење тешке тјелесне повреде из нехата. Други правни 
системи, у које се убрајају и земље бивше Југославије, имају већином 
у својим кривичним законицима посебну инкриминацију. Тако Казнени 
закон Републике Словеније (КЗ Словеније)41 садржи одредбу (malomarno 
zdravljenje) у чл. 179, а КЗ Републике Србије садржи идентичну инкри-
минацију у чл. 251:

„1) Лекар који при пружању лекарске помоћи примени очигледно не-
подобно средство или очигледно неподобан начин лечења или не примени 
одговарајуће хигијенске мјере или уопште очигледно несавесно поступа и 
тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица, казниће се 
затвором од 3 месеца до 3 године.

2) Казном из става 1) овог члана казниће се и други здравствени рад-
ник који при пружању медицинске помоћи или неге или при вршењу друге 
здравствене делатности очигледно несавесно поступа и тиме проузрокује 
погоршање здравственог стања неког лица. 

3) Ако је дело из става 1) и 2) овог члана учињено из нехата, учини-
лац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.”42

40 Kraljić, S. (2010). Nekateri vidiki pacientove avtonomije. Medicina in pravo, Zbornik 
radova. Maribor, 190–191.

41 Казнени закон Републике Словеније, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16. и 27/17.

42 Кривични законик Републике Србије – КЗ, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 
107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/2014, 94/2016. и 35/2019.
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У ставу 1) постављена је радња извршења у члану закона алтерна- 
тивно:

 – примјена очигледно неподобног средства;
 – примјена очигледно неподобног начина лијечења;
 – непримјена одговарајућих хигијенских мјера;
 – уопште очигледно несавјесно поступање.

Први  облик.– Лијечење у смислу овог кривичног дјела обухвата 
постављање дијагнозе и одређивање и примјену терапије. До примјене 
средстава за лијечење по правилу долази после постављања дијагнозе. 
Чак и постављање погрешне дијагнозе, које за последицу има примјену 
неподобног средства лијечења, улази у појам овог облика радње извр-
шења.43 У оквиру појма средство лијечења обухваћена су сва средства 
која се уносе у организам или стављају на тијело ради постављања ди-
јагнозе или из разлога превенције.44 Неподобно средство је оно средство 
које према правилима струке није предвиђено за лијечење одређене бо-
лести. Другачије речено, неподобно средство подразумијева све оно што 
у дјелатности љекара драстично одступа од важећих, општеприхваће-
них принципа и правила медицинске науке и праксе, односно оно што 
представља упадљиву грешку која превазилази оквире медицинске толе-
ранције. С тим у вези везан је следећи дио решења Апелационог суда у 
Новом Саду, којим је усвојена жалба Основног јавног тужиоца и укинута 
ослобађајућа пресуда за окривљену те предмет враћен на поновно суђење:

„Међутим, првостепени суд приликом утврђивања ових чињеница 
превиђа да је окривљеној и по њеном признању, дакле у питању су неспор-
не чињенице, током указивања лекарске помоћи дотичном пацијенту било 
познато следеће:

– из упута С. х. п. радна дијагноза ’ангина пекторис’ што се по ње-
ном сопственом тумачењу ’може односити на много тога у вези са болешћу 
крвних судова срца’ (записник о главном претресу од 23. 10. 2013. године 
стране 3–4);

– ЕКГ налаз из Х. п. са високим шиљатим Т таласима уз елевацију 
СТ спојнице у серији прекордијалних одвода;

– од пацијента узет податак о претходном инфаркту и шлогу.
С обзиром на ово, посебно имајући у виду наведену дијагнозу и 

њено тумачење те дијагнозе, заиста изненађује да је првостепени суд могао 

43 Стојановић З. (2012). Коментар кривичног законика. Београд: Службени гласник, 
727.

44 Савић С. (2010). Лекарска делетност и кривична одговорност. Научни часопис ур-
гентне медицине – хало 94, Vol. 16. бр. 2, 56. Београд.
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да у задњем реду стране 6 своје одлуке наведе како је јасно да окривљена 
није могла знати да је пацијент упућен због срчаних тегоба. 

Према налазу и мишљењу Судско медицинског одбора М. ф. у Б. од 
8. 2. 2013. године (листови 45–52/23 списа), посебно усменом исказу члана 
овог одбора вештака др. Н. на главном претресу од 23. 4. 2014. године, а 
које доказе првостепени суд у свему прихвата, горе назначени подаци са 
којима је окривљена неспорно располагала критичном приликом, по ме-
дицинској науци и кардиолошкој пракси су морали бити сасвим довољни 
да окривљена одреди терапију из тог налаза, а како се то с правом указу-
је жалбом.”45

Неподобност средства, дакле, подразумијева све оно што у дјелатно-
сти љекара драстично одступа од важећих, општеприхваћених принципа и 
правила медицинске науке и праксе, односно оно што представља упадљи-
ву грешку која превазилази оквире медицинске толеранције. Докторица 
из наведене судске одлуке је знала, или је на основу свог стручног иску-
ства и знања морала знати да неодређивање терапије за болест срца може 
довести до узрочно-последичне везе нарушавања здравља пацијента, а у 
овом случају смрти пацијента, што доводи до постојања љекарске гре-
шке а иста до постојања кривичног дјела несавјесно лијечење болесника. 
Сматрамо да докторица у наведеном случају непостављањем дијагнозе 
извршава кривично дјело и то радњом нечињења, тј. пропуштањем чиње-
ња дужне радње према гаранту тј. пацијенту. Јер, како наводи Вуковић с 
чијим ставом се слажемо, кривична одговорност за омисивне деликте не 
подразумијева обично нечињење, већ је то пропуштање дужног чињења.46

Стојановић с разлогом поставља питање како одредити појам 
„очигледности”. То је, наводи он, извјесно степеновање неподобности. 
„Очигледно” представља упадљиву грешку љекара којом се грубо крше 
правила медицинске струке и науке.47 Из овако постављене радње у тек-
сту закона и из ње изведене дужности савјесног поступања у пружању 
љекарске помоћи, другачије речено – шта ће се подразумијевати под кон-
кретном дужношћу зависиће од низа чињеница. На примјер: о каквој је 
повреди или обољењу ријеч, које је љекар струке, у каквим околностима 
пружа помоћ, која су средства љекару на располагању итд. Циљ преду-
зетих радњи је ипак јасан – спречавање последица на објекту заштите.48

45 Решење Апелационог суда у Новом Саду КЖ – 1 – 1445/15. од 14. 1. 2016.
46 Вуковић, И. (2013). Кривична дела неправог нечињења. Правни факултет Универ-

зитета у Београду, 160.
47 Стојановић, З. (2012). Коментар кривичног законика. Београд: Службени гласник, 

728.
48 Вуковић, И. Op. cit., 161.
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Имајућу у виду претходно речено, у пракси се очигледно непо-
добним средством лијечења може навести давање лијека пеницилина 
пацијенту у чијој се медицинској документацији јасно наводи да је паци-
јент на овај лијек алергичан.49

Други облик љекаревог дјеловања из става 1) јесте да он употри-
јеби очигледно неподобан начин лијечења. И у овом случају мора да 
постоји висок степен неподобности начина лијечења. Очигледно неподо-
бан начин лијечења би био на примјер одлука да се пацијент код кога је 
дијагностификован расцјеп слезине са крварењем у трбушну дупљу тре-
тира конзервативно (неоперативно), а не хируршки, оперативно.50 Савић 
наводи да се очигледно неподобним начином лијечења може сматрати и 
дијагностички или терапијски поступак који је адекватно индикован, али 
је изведен на погрешан начин. 

Трећи  облик радње извршења који је постављен алтернативно у 
ставу 1) јесте непримјењивање одговарајућих хигијенских мјера. Овај 
облик радње извршења појављује се због специфичности медицинских 
захвата (примјер – обавезна стерилизација код хируршких захвата). Ду-
жност понашања према здравственим прописима везаним за хигијену 
имају и други здравствени радници, а не само љекари, па постоји могућ-
ност зато да се и они појаве као саучесници или саизвршиоци код овог 
кривичног дјела. На овом мјесту предочићемо један примјер из судске 
праксе Савезне Републике Њемачке.51

„Професор медицинског факултета, који је радио на клиници за 
торакалну хирургију, оперисао би годишње по неколико стотина пације-
ната. За вријеме обављања своје дјелатности није се подвргавао редовној 
здравственој контроли, тако да није знао да је инфициран хепатитисом Б. 
Болест је услед нелијечења постала хронична, а од њега је потицала врло 
велика опасност инфекције. У кривичном поступку, који је вођен против 
њега, утврђено је да је заразио 12 својих пацијената приликом операција 
срца. Суд у Ахену га је осудио због кривичног дјела нехатне тјелесне по-
вреде, а ту пресуду потврдио је и Савезни врховни суд Њемачке. Суд није 
пребацивао окривљеном грешке у операцијама које је извршавао, него му 

49 Draškić, M. (2006). Lekarska greška, teškoća definisanja. Medicina in pravo, Zbornik 
radova. Maribor, 247. 

50 Савић, С. (2010). Лекарска делетност и кривична одговорност. Научни часопис ур-
гентне медицине – хало 94, Vol. 16, бр. 2. Београд, 57.

51 Примјер је интересантан са аспекта дужности придржавања хигијенских мјера 
прописаних императивним нормама. Иако је Суд у Ахену љекара осудио за нехатни облик 
кривичног дјела тјелесне повреде а не кривичног дјела несавјесног пружања љекарске по-
моћи, сматрамо да је примјеру из судске праксе овдје мјесто због интересантног начина 
резоновања суда, без обзира што поменути суд није нашао да постоји кривично дјело неса-
вјесно пружање љекарске помоћи.
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замјера што није контролисао своје здравље сваке године и спознао да је 
био носилац опасног вируса.”52

Непримјена одговарајућих хигијенских мјера као облик несавјесног 
поступања љекара може се односити на неадекватну припрему хирурга 
и операционе сале који нису у складу са принципима асепсе и антисепсе 
у хирургији. 

Четврти облик радње је прописан можемо рећи непрецизно „уоп-
ште несавјесно поступа” и може обухватити остале случајеве несавјесног 
поступања љекара, тј. санкционисање несавјесности у било којој форми и 
фази медицинског поступка, а не само у процесу лијечења у ужем смислу, 
на примјер – љекар је пропустио да утврди дијагнозу пацијенту и отпусти 
пацијента из болнице, међутим по доласку кући пацијенту се стање нагло 
погорша, и услед такве клиничке слике и протоком одређеног времена 
умре ван здравствене установе. 

Код кривичног дјела несавјесног пружања љекарске помоћи мора 
да наступи последица која се огледа у томе што се погоршава здравствено 
стање пацијента, или се проузрокује смрт лица (пацијента). Квалифика-
торна околност иако није наведена у чл. 251, наведена је у чл. 259. – ако 
се радњом из ст. 1, 2. или 3. чл. 251. проузрокује смрт лица казна је за-
твор од 2 до 12 година. 

Став 2.– У овом ставу прописано је да извршилац може бити било 
који здравствени радник (а да није љекар, нпр. – медицинска сестра, тех-
ничар, лаборант итд.). И у овом случају потребан је веома висок степен 
несавјесности. Узрочна веза огледа се у погоршању здравственог стања 
лица која је проузрокована радњом извршења учиниоца. 

Кривица.– На субјективном плану учиниоца кривичног дјела по-
требан је умишљај. Циљним тумачењем и имајући у виду природу и 
конструкцију кривичног дјела то мора бити евентуални умишљај.53 Учи-
нилац несавјесно поступа, има свијест о томе, али на то пристаје. Роxин 

52 Пресуда Савезног врховног суда Њемачке БГХ из 2003. године, наведено према: 
Радишић, Ј. (2014) Одговорност због штете нанијете пацијенту инфекцијама – лагодан по-
глед у праксу њемачких судова, Европска ревија за право осигурања, Vol. 4/2014, 15.

53 Сличан став заступа и Стојановић и наводи да евентуални умишљај мора обу-
хватати сопствено несавесно поступање, као и пристајање на последицу. Ако би постојао 
директан умишљај, радило би се о другом кривичном дјелу у зависности од тежине и вр-
сте проузроковане последице. Сматрамо да би се у случају постојања директог умишљаја 
остварили елементи бића неког другог кривичног дјела а не несавјесно пружање љекарске 
помоћи из чл. 251, а свакако долазе у обзир кривична дјела против живота и тијела, јер ова 
група кривичних дјела има сличности са групом кривичних дјела против здравља људи, 
посебно кад је у питању последица.
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тако наводи да је Савезни суд Немачке у више наврата користио формула-
цију да се може говорити о dolus eventualis-у.

„...ако учинилац спроведе своју намјеру, упркос изразитој опасности (...) 
и ако препусти случају да ли ће опасност, коју је он препознао, наступити 
или неће. Ако је са друге стране учинилац свјестан да ствара само незнатну 
опасност, онда му по правилу морамо веровати да се уздао у ненаступање 
последице и да се није одлучио против заштићеног правног добра.”54

Став 3) предвиђа нехатни облик кривице. Тако Стојановић наводи 
да су могући и свјесни и несвјесни нехат.55 Међутим, у литератури среће-
мо и нешто другачије ставове о кривици љекара. 

„Правна квалификација ’нехата’ и ’умишљаја’, поставља се у слу-
чајевима када љекар свјесно поступа супротно правилима струке и науке. 
То правно питање, понекад представља питање клиничке аутономије, када 
љекар доноси одлуку, нпр. код болесника оболелог од малигне болести да 
даје хемиотерапију упркос ниском броју тромбоцита, уз адекватну надок-
наду крвних плочица, у покушају да спасе живот болесника. Конкретни 
случај се и завршио продужењем живота болеснице за четири мјесеца, да 
би умрла од ширења основне болести.”56

Питање је да ли би се у том случају могло говорити о „свјесном 
нехату” да се завршио смрћу болеснице непосредно после примања горе-
поменуте терапије. 

„Уколико се прихвати став да је последица љекарске грешке погор-
шање здравственог стања болесника – тада не може постојати директан 
умишљај. Уколико се прихвати становиште да је последица љекарске 
грешке стварање опасности за здравље и живот болесника – тада облици 
кривице могу бити: свјестан и несвјестан нехат и евентуални и директни 
умишљај (љекар поступа са циљем да изазове опасност по здравље и жи-
вот болесника – директан, или љекар може тако поступати пристајући на 
евентуално наступање опасности – евентуални). У овој ситуацији, дирек-
тан умишљај се јавља када љекар примењује експериментално недовољно 
испитано средство лечења – битно је да лекар ту не жели да наступи по-
горшање здравственог стања већ жели да наступи опасност по здравље или 
живот болесника.57”

54 Roxin, C. (2010). Über den dolus eventualis. CRIMEN (I) 1/2010 5–17.
55 Стојановић, З. (2012). Коментар кривичног законика. Београд: Службени гласник, 

729.
56 Радосављевић, Т. (2014). магистарска теза – Правна регулација љекарске дјелатно-

сти у Србији, Београд, 49–50.
57 Ibid., 50.
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Наш законодавац предвиђа могућност извршења дјела из умишљаја 
и нехата. Међутим, у нашој судској пракси, иначе врло сиромашној пре-
судама за кривично дјело несавјесно лијечење, најчешће се догађа да се 
љекарска грешка чини из нехата не из умишљаја, а ако умишљај и посто-
ји онда је евентуални. 

Централни проблем кривице код нехата није елеменат воље, него 
елеменат свијести. Треба установити: да ли је љекар био свјестан, од-
носно да ли је могао и морао бити свјестан да ће настати опасност по 
здравље или живот болесника. Љекар је свјестан да његово поступање у 
конкретном случају није у складу са правилима медицинске струке, на-
уке и праксе, односно није тога свјестан, а према датим околностима и 
својим личним својствима је могао и морао бити свјестан.58 Несвјесни 
нехат се најчешће јавља као облик кривице. Љекар уопште није свјестан 
неподобности поступака које предузима, иако је на основу свих околно-
сти и својих личних својстава које поседује као љекар, био дужан да зна 
и могао је знати. Захваљујући стручним знањима које љекар поседује, 
његова могућност да предвиди наступање негативне последице је већа 
него код обичних људи. 

НЕСАВЈЕСНО ПРУЖАЊЕ ЉЕКАРСКЕ ПОМОЋИ59   
– КЗ СЛОВЕНИЈЕ

Словеначки кривични законик познаје инкриминацију несавјесног 
пружања љекарске помоћи. У XX поглављу у чл. 179. постоји инкрими-
нација слична оној у нашем кривичном праву (malomarno zdravljenje in 
opravljanje zdravilske dejavnosti).60

Радња извршења у ст. 1. означава дјеловање насупрот љекарске 
науке и струке. Извршилац кривичног дјела у ст. 1. може бити искљу-

58 Радишић. Ј. (2008). Медицинско право. Београд, 164.
59 У словеначком КЗ се ово кривично дјело назива „маломарно здрављење”.
60 Изворни текст члана словеначког КЗ гласи: 
 „1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju 

s pravili zdravniške znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se 
kaznuje z zaporom do treh let.

 2) Enako se kaznuje:
 1. zdravstveni delavec, ki pri svoji zdravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v na-

sprotju s pravili stroke, pa pri tem povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje ali
 2. zdravilec, ki pri opravljanju dovoljene zdravilske dejavnosti iz malomarnosti neustre-

zno izbere in uporabi zdravilski sistem ali zdravilsko metodo, pa pri tem povzroči, da se komu 
občutno poslabša zdravje.

 3. Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka kdo umre, se storilec kaznuje z zapo-
rom od enega do osmih let.”
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чиво љекар. Да би се доказало постојање љекарске грешке и погоршања 
здравља пацијента, потребно је да постоји узрочна веза између радње и 
последице. Радња из става један је љекарево несавјесно дјеловање на-
супрот правила медицинске науке и струке, а последица је погоршање 
здравља и то не било какво већ озбиљно погоршање здравља пацијен-
та. Утврђивање узрочне везе важно је да би се одредило да ли постоји 
одговорност на страни љекара за штетне последице за које љекар треба 
да одговара. Извјесност о наступању неке чињенице која судији треба 
да пружи доказ, не смије се идентификовати са апсолутном елиминаци-
јом сваке друге могућности. За одржив каузални развој говори претежна 
вјероватноћа, довољан је дакле висок степен вјероватноће. Узрочна веза 
између лекарске грешке и смрти пацијента сматра се утврђеном само ако 
је суд, на основу мишљења медицинских вештака, дошао до закључка да 
би прописно понашање лекара спасило или продужило живот пацијен-
та са вероватноћом која се граничи са сигурношћу. Вјероватноћа која се 
граничи са сигурношћу значи степен извјесности који искључује сваку 
разумну сумњу. 

Такву каузалност као веома битну за постојање овог кривичног дје-
ла потврђује и Врховни суд Републике Словеније у својој пресуди:

„У примјеру здравственог третмана труднице кривичноправну за-
штиту прије несавјесног лијечења ужива трудница, а посредно тако и плод 
који је с њеним тијелом нераздвојно, нераскидиво повезан. За постојање 
кривичног дјела је довољан услов погоршање здравља труднице, које је у 
пракси због нераскидиве везаности с плодом рачунајући примјер погорша-
ња здравља или чак смрт плода које су последица радње љекара насупрот 
правила љекарске струке. Кривично дјело несавјесног лијечења по ст. 1. 
чл. 190. (стари КЗ Словеније) извршава љекар, који при вршењу љекарске 
дјелатности несавјесно ради у супротности с правилима љекарске науке 
и струке и тако проузрочи, да се коме озбиљно погорша здравље. Кри-
вичноправно заштићено добро при извршењу тог кривичног дјела јесте 
здравље особе, коју је лијечио љекар. Ембрион, наиме, не ужива самостал-
ну кривичноправну заштиту, али посредно правно заштићен преко заштите 
здравља труднице све до порођаја, кад се плод у кривичноправном смислу 
почиње рачунати човјеком.”61

У ст. 2. видимо да извршилац може бити и здравствени радник који 
није љекар. Извршилац дјелује путем два модалитета извршења:

 – који дјелује насупрот здравствене науке и струке,
 – погрешно изабере и употријеби медицинско средство (систем) 

или здравствену методу. 

61 Пресуда Врховног суда Републике Словеније: Sodba I Ips 273/2010. од 7. 7. 2011.
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Видимо да је слично као и у српском закону потребан степен не-
савјесности у обављању медицинске радње. Такође, мора да постоји и 
узрочна веза. У ст. 1. као и у ст. 2. то је озбиљно погоршање здравља 
пацијента које је проузроковано радњом извршења (узрочна веза). 

У ст. 3. прописана је законом квалификаторна (отежавајућа) окол-
ност, а то је: ако пацијент умре услед радњи из ст. 1. или 2. Казна за 
овај облик је затвор од једне до осам година. Каузална веза је потребна 
као елемент да би радња извршења из ст. 3. произвела последицу. Љекар-
ска грешка или пропуст треба да буду толико несавјесни и тешки да од 
последице несавјесности извршиоца пацијент умре. Значи да је у кри-
вицу љекара или здравственог радника могуће као субјективни елемент 
приписати квалификовану околност – смрт пацијента. Тако, Виши суд у 
Цељу правилно указује на љекарску грешку и постојање каузалне везе са 
погоршањем стања пацијента које на крају доводи до пацијентове смрти:

„Притужба окружног државног тужиоца се усваја па се пресуда суда 
1. степена преиначује, тако да је оптужени З. Т. крив, јер је из нехата про-
узрочио смрт А. Т. с тим да је као љекар био одговоран за њу на одјелу за 
општу и жилну хирургију С. б. Ц. гдје је била дана 4. 9. 1998. премјештена 
после операције ради сплета цријева, и до премјештаја је нормало текао 
опоравак на интензивној њези. До дана 10. 9. љекар није одредио никакав 
дијагностички преглед иако се пацијенту 6. 9. 1998. врло повисила тјеле-
сна температура, која данима није спадала, а с обзиром на то да је ради 
оперативног тока имала постављен венски катетер, љекар је морао и могао 
предвидјети да се развила упала. После 10. 9. љекар је наложио претрагу 
трбушне дупље и анализу крви, па на тај начин није урадио ништа несавје-
сно да би пронашао узрок за повишену тјелесну температуру, упркос томе, 
ултразвучна претрага није потврдила претпоставку о упали у трбушној 
дупљи, а анализе крви су указивале на запаљенски процес и да је имала 
повишену температуру закључно са 13. 9. Те околности би наиме морале 
сугерисати љекару да обави микробиолошке претраге, друге ултразвучне 
прегледе и рендгенско снимање плућа, да укључи у случај специјалисту 
инфектолога и представи случај групи љекара специјалиста; па стога насу-
прот правила љекарске струке ништа није предузео све до 17. 9. па је упала 
била касно откривена, ради тога А. Т. више није било могуће излијечити, 
тако да је она на дан 18. 9. преминула, што је узроковала сепса неколико 
унутрашњих органа. Тиме је љекар учинио кривично дјело прузроковања 
смрти из нехата, по ст. 1, чл. 129. КЗ.”62

С аспекта извршења радње сматрамо да ово кривично дјело може 
бити последица активног дјеловања љекара односно здравственог радни-
ка. Када кажемо активно дјеловање – мислимо на чињење тј. радњу коју 

62 Пресуда Вишег суда у Цељу Кп 394/2004, од 11. 1. 2005. (прије доношења новог 
КЗ који познаје кривично дјело несавјесно лијечење).
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треба урадити, предузети. Међутим, ово кривично дјело могуће је уради-
ти и нечињењем, односно пропуштањем онога што је требало да се уради 
у одређеној ситуацији (на примјер недавање антишок терапије пацијенту 
код кога се испољило алергијско дејство после примања антибиотика). 

Извршилац кривичног дјела у првом ставу је љекар, а у другом 
ставу здравствени радник који није љекар. Поред особа са медицинским 
факултетом и стоматолошким факултетом, ту се убрајају као потенцијал-
ни извршиоци лица са одговарајућом дипломом из иностранства, сестре, 
бабице, техничари, инструменталисти, лаборанти итд.63 Извршилац треба 
да радњу изврши на начин и тако проузрочи наводи Корошец, што би по 
његовом мишљену био објективни услов инкриминације.64 Узрочно-по-
следична веза је потребно да постоји. Другачије је код става три, наводи 
даље Корошец, када се љекарском грешком проузрочи тешко оштећење 
здравља људи или наступи нечија смрт. Тада говоримо о немару одно-
сно нештићењу здравља и живота, који се испољава као објективни услов 
инкриминације чија последица погађа здравствени систем вриједности.65

Пристанак повријеђеног (пацијента)   
и искључење противправности

Противправност је дјеловање које објективно крши правну норму, 
које шкоди праву као систему у цјелини и зато је забрањено.66 О про-
тивправности у кривичном праву говоримо најчеше када разматрамо да 
ли постоји неки основ за искључење противправности.67 У медицин-
ском кривичном праву посебно је занимљив и веома често се говори о 
пристанку повријеђеног (пристанку пацијента) као основа искључења 
противправности. 

63 Deisinger, M. (2002). Kazenski zakonik z komentarjem. Ljubljana: GV založba, 285.
64 Korošec, D. (2016). Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba, 496.
65 Ibid., 497.
66 Golob, P. (2010). Kazenska odgovornost in informirana privolitev: Ali je zdravljenje 

res kaznivo dejanje. Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 404.
67 У кривичном праву постоји могућност искључења противправности (па самим 

тим и кривичног дјела) онда кад су испуњени одређени услови. Основи искључења про-
тивправности дијеле се у двије групе према томе да ли су изричито прописани Кривич-
ним закоником или то нису. У основе искључења противправности предвиђених кривичним 
законодавством убрајају се: нужна одбрана, крајња нужда и дело малог значаја. У основе 
искључења противправности који нису предвиђени у самом тексту закона већ се до њих 
дошло у теорији или рецепцијом страних законодавстава, а који у принципу нису спорни и 
могу се примјењивати у нашем праву. То су: вршење службене дужности, наређење претпо-
стављеног, пристанак повређеног, дозвољени ризик, вршење родитељског права, љекарска 
интервенција.
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Пристанак повријеђеног у кривичном праву односи се на озбиљну, 
слободну, свјесно изјављену сагласност повријеђеног на нанесену му по-
вреду.68 Из овакве дефиниције пристанка повријеђеног проистиче да мора 
да испуњава следеће елементе:

 – да је дат несумњиво, да објективно постоји,
 – да је дат прије извршења кривичног дјела, а не накнадно,
 – да је лице које даје пристанак способно да пристанак даје,
 – да је пристанак озбиљан и слободно дат.

Пристанак повријеђеног можемо посматрати на пољу противправ-
ности као оригинерни институт који искључује противправност. Како он 
релативно дуго постоји у кривичноправној теорији из њега су произишли 
претпостављени пристанак, хипотетички пристанак и нама нарочито за-
нимљив пристанак пацијента. 

Реформом кривичног законодавства у Словенији и доношењем  
КЗ–1 пацијент је од пасивног субјекта постао активан субјекат у проце-
су лијечења. Лијечење без пристанка пацијента обично повлачи за собом 
неко кривично дјело (нпр. тјелесне повреде). Тако, новим КЗ и споредним 
законодавством је предвиђено да љекар мора добити пристанак пацијен-
та прије медицинског захвата. У складу са начелом Volenti non fit iniuria 
пристанак пацијента искључује постојање кривичног дјела на другом 
степену (елементу кривичног дјела). Словенија је тако морала напустити 
становиште запостављања (игнорисања) воље пацијента у општем појму 
кривичног дјела. Словеначки законодавац је 2008. године стао на стано-
виште у правцу категоричне заштите аутономије пацијента.69

Аутономија пацијенту омогућава да одлучи да ли ће допринијети 
позитивно или негативно свом оздрављењу и животу. Основна правила о 
самоодлучивању пацијента су утврђена сетом медицинских закона:

 – Закон о пацијентовим правима,
 – Закон о неизљечивим болестима,
 – Закон о душевном здрављу.

Можемо констатовати да су овим сетом медицинских закона и до-
ношењем новог КЗ–1 аутономија пацијента (пристанак) и његова форма, 
садржај, елементи, адресати и услови потпуно заокружени. Ако је љекар-
ска грешка један од предуслова за постојање кривичног дјела malomarnog 
zdravljenja, можемо рећи да је пристанак пацијента други неопходан 
елемент који претходи самом љекарском захвату. Другачије речено, 
недостатак пристанка пацијента, тј. посег у медицински захват без па-

68 Чејовић, Б. (1974). Кривичноправни проблеми трансплантације делова људског 
тела. Београд, 233.

69 Korošec, D. (2016). Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba, 117.
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цијентове воље, често доводи до постојања кривичног дјела. Поставља 
се питање када и како се даје пристанак на медицинску интервенцију. 
Пацијент који има правни капацитет да пристанак дâ мора бити свјестан 
и дати пристанак прије медицинског захвата. У Њемачкој правној теорији 
искристалисало се мишљење да се за теже захвате мора дати пристанак 
на посебном обрасцу, тј. писани пристанак. За лакше захвате довољан је 
усмени пристанак пацијента. Може чак да се пристанак дâ неком конклу-
дентном радњом као што је климање главе, стисак руке, погледом итд. 
За особе које немају пословну способност, пристанак дају законом про-
писана лица. 

Пристанак никако не може бити правно ваљан ако се односи на 
недозвољене противправне радње и медицинске поступке, на пример – 
пристанак на недозвољен абортус.70

Када је у питању пристанак пацијента, можемо поставити једно пи-
тање – да ли ће љекар одговарати ако није информисао на прописан начин 
пацијента, нити је добио пристанак за медицински третман, а лијечење 
ипак прође успјешно? Да ли у овом случају постоји љекарска грешка и 
кривично дјело? Оговор на ова питања можемо наћи у самом бићу кри-
вичног дјела несавјесно пружање љекарске помоћи. Наиме, у чл. 251.  
ст. 1. КЗ Србије законодавац предвиђа каузалитет између радње кривичног 
дјела и наступања последице на објекту заштите кривичноправне норме, 
а то је погоршање здравља пацијента. Ако лијечење прође успјешно и 
пацијент се опорави, за постојање кривичног дјела мањка битан дио про-
писане норме, јер здравље пацијента није погоршано, па се самим тим и 
постојање кривичног дјела услед неадекватне информисаности пацијента 
искључује на 2. елементу постојања кривичног дјела – предвиђеност у 
закону. Кривичног неправа, дакле нема, јер осим предвиђености у закону 
недостаје и узрочно-последична веза између радње љекара и погоршања 
здравља пацијента, али сматрамо да има мјеста дисциплинској и грађан-
скоправној одговорности.71 

Још један институт који треба поменути у оквиру овог поглавља о 
противправности јесте претпостављени пристанак који заслужује наша 
ближа разматрања због свог практичног значаја у медицинској сфери, с 
обзиром на то да је предузимање медицинског захвата могуће и без при-
станка пацијента (у неким случајевима). У њемачкој правној литератури 
искристалисало се мишљење да ако се током операције појави потреба 

70 Ivanjko, Š. (2006). Odgovornost in zavarovanje odgovornosti zdravnika. Medicina in 
pravo, Zbornik radova. Maribor, 180.

71 Дисциплинска одговорност може постојати због кршења процедуре самог лијече-
ња (пропусти око добијања пристанка пацијента).
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за њеним проширењем, а проширење операције се није могло претпо-
ставити, оно се ипак може обавити само на основу процјене љекара који 
предузима захват, а он је неодложно потребан. Ако се одлука може од-
ложити, изостала би неопходна претпоставка за предузимање захвата.72 
Претпостављени пристанак је супсидијаран у односу на пристанак по-
вријеђеног. У швајцарској пракси се уобличило правило да пацијент мора 
бити унапријед обавијештен о могућем проширењу медицинског захвата. 
Ако се у току операције појаве непознате околности које могу угрозити 
живот пацијента, због којих је медицинску интервенцију потребно про-
ширити, љекар такав захват мора извести и пацијенту после медицинске 
интервенције ново стање потпуно објаснити и накнадно добити приста-
нак.73 Како видимо из упоредног права, а посебно швајцарског и њемачког 
права, могућа је правна конструкција накнадни пристанак пацијента, који 
би могао да искључи противправност медицинског захвата. 

Елемент кривичног дјела – кривица

Да би једно дјело било кривично дјело поред бити и противправно-
сти по КЗ–1 Републике Словеније мора да постоји и последњи елемент 
општег појма кривичног дјела. То је субјективни доживљај извршиоца 
према радњи кривичног дјела или кривица. 

Медицинско право је врло често поље одштетних, грађанскоправ-
них захтјева, а ријетко кривичноправно поље. То је зато што је кривицу 
љекара приликом вршења своје дужности теже доказати. У оквиру  
чл. 179. степен кривице који се тражи од учиниоца јесте нехат, и то свјесни  
и несвјесни нехат. Границе нехата су у великој мјери зависиле од стан-
дарда и бриге или пажње које опет дефинише стање медицинске струке.74

Постоје одређене терминолошке и суштинске разлике између двије 
врсте нехата, свјесног и несвјесног. При свјесном нехату учинилац кри-
вичног дјела има свијест о могућности настанка забрањене последице. 
Има он правилну представу о могућем развоју узрочног тока, али олако 
мисли да би могао спријечити настанак последице (озбиљно погоршање 
здравља или смрт пацијента). Код несвјесног нехата учинилац има такву 
представу да могућности настанка штетне последице нема, иако би, сма-

72 Вуковић, И. (2014). Претпостављени пристанак у кривичном праву. Crimen, V, 
1/2014, 54. 

73 Flis, V., Gorišek J. (2006). Privolitev in zdravnikovo ukrepanje. Medicina in pravo, 
Zbornik radova. Maribor, 95.

74 Korošec, D. (2016). Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba, 502.
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тра Дежман, у складу са захтјевима медицинске струке и науке и своје 
личне карактеристике и стручно искуство он ту представу морао имати.75

Улога стварне и правне заблуде је због стручности код потенцијал-
ног извршиоца кривичног дјела несавјесног пружања љекарске помоћи 
скоро минимална.76

Тако КЗ–1 Републике Словеније наводи да није крив онај који на-
прави дјело у стварној заблуди. Било да је стварна заблуда отклоњива или 
неотклоњива, њима је заједничко што учинилац има погрешну представу 
о развоју узрочног тока. Дјело учињено у неотклоњивој стварној заблуди 
није кривично дјело. 

Заправо тешко је претпоставити да би један такав стручњак као што 
је љекар специјалиста могао имати тако погрешну представу о узроч-
но-последичном дјеловању. Тешко је замислити да један медицински 
експерт под одређеним условима и околностима помисли да је његово 
дјеловање допуштено и некажњиво. 

ЗАКЉУЧАК

Поље модерне медицине је веома ризично подручје. У његовом цен-
тру налазе се љекар (здравствени радник) и пацијент. Савремена наука 
је одбацила патерналистичке теорије и теорије државе као гувернанте. 
Такође је одбацила и став „љекар као Бог у бијелом мантилу” и љекар зна 
најбоље. Насупрот томе, модерна медицина и кривично право њих виде 
као једнаке стране у том односу. Најважнији циљ у обављању љекарске 
дужности би требала бити сигурност пацијента и његово оздрављење. 

У раду смо видјели да приликом обављања свог посла љекари грије-
ше (errare humanum est), али су љекарске грешке посебно опасне и тешке 
јер могу да угрозе здравље и живот човјека (пацијента). 

 Није свака љекарска грешка у кривичноправном смислу важна. То 
је, пак, само она љекарска грешка која проузрокује погоршање здравља, 
тешко погоршање здравља или смрт пацијента. Можемо слободно тврдити 
да је права љекарска грешка која је кривичноправно релевантна есенци-
јални дио кривичног дјела несавјесног лијечења (malomarno zdravljenje). 

Међутим да би једна љекарска грешка произвела кривично правно 
дејство потребно је доказати да је постојала узрочна веза између радње 

75 Dežman, Z. (2010). Zakon o pacijentovih pravicah in njegov kazenskopravni vidik. 
Medicina in pravo, Zbornik radova. Maribor, 385.

76 Korošec, D. (2016). Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba, 503.
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љекара и озбиљног нарушавања здравља пацијента, или проузроковање 
пацијентове смрти. Утврђивање узрочне везе важно је да би се одредило 
да ли постоји одговорност на страни љекара за штетне последице за које 
љекар треба да одговара. Извјесност о наступању неке чињенице која су-
дији треба да пружи доказ, не смије се идентификовати са апсолутном 
елиминацијом сваке друге могућности. За одржив каузални развој гово-
ри претежна вјероватноћа, довољан је дакле висок степен вјероватноће. 
Узрочна веза између љекарске грешке и смрти пацијента сматра се утвр-
ђеном само ако је суд, на основу мишљења медицинских вештака, дошао 
до закључка да би прописно понашање љекара спасило или продужило 
живот пацијента са вероватноћом која се граничи са сигурношћу. Вје-
роватноћа која се граничи са сигурношћу значи степен извјесности који 
искључује сваку разумну сумњу. 

Осим пажљивог обављања своје дужности љекар је дужан да прије 
медицинског захвата пружи информације пацијенту о планираном меди-
цинском захвату. Таква дужност (pojasnilna dolžnost) једнако је прописана 
законодавством Србије и Словеније. Пацијент има право да му се објасни:

 – дијагноза;
 – медицинска примјена резултата и исхода;
 – препоручени преглед и захват;
 – могући ризици лијечења;
 – могуће замјене за препоручени поступак;
 – постоперативни ток итд. 

У пракси се искристалисало мишљење да је довољно да се један 
дан прије компликованих медицинских захвата пацијенту појасни све 
везано за медицински захват. Уколико је у питању лакши захват, нпр. ам-
булантно лијечење, дужност појашњења ваљана је и на сам дан захвата 
или непосредно пред захват. 

Реформом здравственог законодавства у Републици Словенији и до-
ношењем низа медицинских закона, као и новог КЗ–1, пацијент постаје 
господар свога тијела и може слободно да одлучује да ли ће да пристане 
или ће да одбије одређену медицинску интервенцију на свом тијелу. У 
раду смо видјели да пристанак пацијента може бити елемент за искључе-
ње противправности. Међутим, ако љекар не добије пристанак пацијента 
а упусти се у медицински захват, може да оствари објективни услов 
инкриминације за кривично дјело тешка тјелесна повреда. Пристанак 
пацијента и из њега изведен претпостављени пристанак представљају 
тиме битан елемент у општем појму кривичног дјела у медицинском кри-
вичном праву. 
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Упоређујући кривичне законе Србије и Словеније видимо поду-
дарности у вези са кривичним дјелом несавјесно лијечење. Првенствено 
радња извршења је скоро идентично постављена. Такође у ставу 1) иден-
тично је прописано за оба закона да извршилац може бити само љекар. 
Идентична одредба је у ставу 2) гдје је прописано да извршилац може 
бити и здравствени радник који није љекар, нпр. лица са медицинском 
дипломом из иностранства, сестре, бабице, техничари, лаборанти, ин-
струменталисти итд.

Анализом оба закона утврдили смо да су и кривичне санкције 
врло сличне:

1. у ст. 1. српски законодавац предвиђа казну затвора од 3 мјесеца 
до 3 године;

2. у ст. 1. словеначки законодавац предвиђа казну затвора до 3 го- 
дине;

3. у ст. 2. српски законодавац предвиђа исту казну из ст. 1. за здрав-
ственог радника – од 3 мјесеца до 3 године;

4. у ст. 2. словеначки законодавац предвиђа исту казну из ст. 1. за 
здравственог радника – до 3 године затвора;

5. у ст. 3. српски законодавац предвиђа нехатни облик кривичног 
дјела уз казну алтернативно постављену новчану казну или затвор до  
1 године;

6. у ст. 3. словеначки законодавац предвиђа квалификовани облик 
дјела проузрокован смрћу лица (пацијента). Казна за овај облик је од 1  
до 8 година затвора;

7. наступање квалификованог облика, смрт лица, српски законода-
вац прописује у чл. 259. ст. 1. – казна затвора од 2 до 12 година. 

На овом мјесту остаје нам питање кривице учиниоца кривичног 
дјела несавјесно пружање љекарске помоћи. Да ли учинилац кривичног 
дјела дјело чини из умишљаја или из нехата? У српском КЗ прва два ста-
ва учинилац ради умишљајно, док је за трећи став прописан нехат, како 
свјесни тако и несвјесни нехат. Неки теоретичари сматрају да је могућ 
и директни умишљај. У словеначком КЗ–1 у оквиру чл. 179. кажњив је 
нехат, свјесни и несвјесни. 

Остаје нам још једно питање које није довољно објашњено. То је 
утицај стварне заблуде на искључење кривице љекара или здравственог 
радника. Имајући у виду да је љекарска и уопште медицинска дужност 
веома стручна и професионална, сматрамо да један такав професиона-
лац који поступа са пажњом доброг стручњака тешко да би могао имати 
толико погрешну представу о узрочном догађају. Заблуда би требало да 
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буде таква да љекар из датих околности случаја мисли да је његова радња 
допуштена, па тако и некажњива. 

Сматрамо, ипак, да је због свега горе изреченог, улога стварне за-
блуде код кривичног дјела несавјесно лијечење скоро па минимална. 
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S u m m a r y

Human health is seen by criminal law as an important protective object. Although 
the goal in everyday doctors’ practice is to improve the health and to cure the patient, 
sometimes there are cases of medical error. In this paper the author first discusses the 
definition of the term medical error, looks at the basic division and separates the concept 
of medical error from similar concepts such as unfortunate results and complications. A 
medical error will exist if a causal link is established between the doctor’s action and the 
serious impairment of the patient’s health, or a fatal outcome. In order to avoid medical 
errors, a doctor is obliged to explain to the patient the posssible risks involved in the 
treatment, as well as the risks during surgery and postoperative care, as well as to obtain 
consent from the patient. The author further discuss the specific criminal offence – Medi-
cal malpractice and systhematicaly analyses the criminal act, as found in the criminal law 
of the Republic of Serbia and the Republic of Slovenia. He underlines the similarity of the 
criminal sanctions proscribed by the laws of Serbia and Slovenia. Further, he concludes 
that the specific criminal act is delicta propria, because the number of persons who may 
be found in the role of perpetrator is very narrow and specific. 

Keywords: medical error in criminal law, medical accident, medical complication, 
causation, patient consent, medical malpractice 
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SAŽETAK: Nekrofilija spada među najtabuiziranije segmen-
te psihopatoloških, ali također i pravnih kategorija, pri čemu se u 
prvi plan rasprave nameću pitanja djela protiv (preminulog) ljud-
skog tijela i njegova oskvrnuća, ali i fenomena života i smrti osobe 
per se. Ovim radom nastoji se pridonijeti na planu evaluacije odre-
đenih problematičnih pravnih i (bio)etičkih segmenata vezanih uz 
zapodjenuto, koristeći, u prvom redu, case law metodu, formalno- 
-logičku pravnu metodu te metodu jezičnog tumačenja prava, kao 
argumentacijsku ispomoć za analizu kaznenopravne regulacije 
nekrofilije. U navedeni diskurs bit će implementiran i bioetički sen-
zibilitet – predmetno intencionalno svojstvo integrativne bioetike1, a 
u svrhu orijentacije i naglašavanja odgovornosti prema životu osobe 
kao temeljne deontološke paradigme određenih pravnih postupaka.

Ključne reči: nekrofilija, kazneno djelo povrede mira pokoj-
nika, oskvrnuće tijela, poremećaj ličnosti, bioetički senzibilitet, 
Körper/Leib

* Rad je primljen 23. 5. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 1. 7. 2020. godine.
1 O orijentacijskoj disciplini integrativnoj bioetici vidi u: Čović, A., Jurić, H. (2018). 

Epochal Orientation, New Ethical Culture and Integrative Bioethics, Formosan journal of medi-
cal humanities, 19(1–2), 19–30.
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uvODNA RAzMATRANjA

Kao jedan od seksualnih poremećaja, nekrofilija spada u one čini kojima 
se uvelike narušava dostojanstvo te mir pokojne osobe2. Potrebno je naglasiti 
kako se samoj nekrofiliji kao pojavi nije pridavala velika pozornost u hrvat-
skoj teoriji kaznenog prava i sudske medicine pa je i literatura koja je vezana 
uz ovaj fenomen prilično štura.

U tom pogledu, određena pitanja i kontroverze nastaju u kaznenoprav-
nom, kao i sudskomedicinskom aspektu ove teme. Sukladno tome, cilj je ovog 
rada razjašnjenje i odgovaranje na kontroverzna kaznenopravna pitanja nekro-
filije kao fenomena, pogotovo je li i na koji način nekrofilija kažnjiva, koji 
modaliteti nekrofilije mogu, a koji ne mogu biti kažnjivi, obuhvaća li skrna-
vljenje tijela fizički (materijalni) ili i moralni čin, te na koji se način utvrđuje 
počiniteljeva ubrojivost prilikom samog čina nekrofilije.

Pokušavajući dati odgovor na navedena pitanja, rad je podijeljen u neko-
liko dijelova. Prvi dio bavi se kaznenopravnom regulacijom nekrofilije, točnije 
može li se ista označiti kaznenim djelom povrede mira pokojnika (jezično tu-
mačenje riječi „oskvrnuti”), koji su pojavni oblici nekrofilije kažnjivi. Prilikom 
razrade ovih pitanja autori se služe analitičkom i deskriptivnom znanstvenom 
metodom, a u okviru pravne metodologije, jezičnim tumačenjem prava. Nada-
lje, u radu se razrađuje na koji se način utvrđuje ubrojivost počinitelja, točnije 
podrazumijeva li sam čin nekrofilije automatski sa sobom neubrojivost osobe 
koja ju je izvršila. Dotično otvara niz etičkih i moralnih pitanja, a u ovom član-
ku fokus se usmjerava na odgovornost spram fenomena života osobe per se. U 
tom pogledu, poradi razjašnjenja potonjeg pitanja autori se služe znanstvenom 
metodom slučaja (tzv. case law metoda u okviru pravne metodologije) gdje 
se analiziraju predmeti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te u okviru prav-
ne metodologije koristi se metoda analogije u odnosu na rješenje Vrhovnog 
suda vezane uz čin pedofilije, kao i formalno-logička pravna metoda prilikom 
analitičkog pristupa kod ovog pitanja. Osim pravne metodologije naznačenog 
tipa, u okvire rada implementirat ćemo i segment bioetičkog senzibiliteta3, 
svojstvenog orijentacijskoj disciplini integrativnoj bioetici, a kako bismo ar-

2 Pojam osobe, u kontekstu ovog članka, koristit će se u kontekstu ideje dostojanstva koja 
nadilazi isključivo biološke karakteristike pojedinog čovječjeg entiteta – osobu promatramo kao 
agenta prava i permanentnu mjeru životne vrijednosti. U prilog dostojanstva ljudske osobe Kant 
navodi: „Radi tako da čovječanstvo kako u tvojoj osobi, tako i u osobi svakoga drugoga svagda 
ujedno uzimaš kao svrhu, a nikada samo kao sredstvo” (Kant, I. (2003). Osnivanje metafizike 
ćudoređa. Zagreb: Feniks, 50).

3 Vidi u: Zagorac, I. (2018). Bioetički senzibilitet. Zagreb: Pergamena.
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gumentaciju ojačali bioprotekcionističkom4 intencionalnom senzibilizacijom 
skrbi prema životu5, na taj način pravnom algoritmu nadjenuvši određenu nor-
mativnu (bio)etičku poziciju.

kAzNENOPRAvNA REguLACIjA NEkROFILIjE

kazneno djelo povrede mira pokojnika

Kazneno djelo povrede mira pokojnika regulirano je čl. 332. Kaznenog 
zakona6 (dalje u tekstu: KZ) te je smješteno u Glavu tridesetu (XXX) kaznenih 
djela protiv javnog reda. Kako se radi o blanketnim odredbama, u obzir dolazi 
i primjena Zakona o grobljima7, te Zakona o pogrebničkoj djelatnosti8. Prema 
nazivu same glave, objekt kaznenopravne zaštite inkriminacija propisanih u 
njoj u najširem je smislu javni red, no iza iste se odrednice krije heterogen 
skup kaznenih djela, zbog čega nije moguće govoriti o jedinstvenom objek-
tu zaštite.9 

Kazneno djelo povrede mira pokojnika regulirano je čl. 332. KZ-a i 
sastoji se od tri stavka. Osnovni oblik ovog kaznenog djela predviđeno je stav-
kom 1. gdje će se „kaznom zatvora do jedne godine kazniti ona osoba koja 
neovlašteno iskopa, prekopa, razruši, ošteti ili na drugi način grubo oskvrne 
grob, mjesto ukopa ili spomen na umrle.” Objekt predviđen zaštitom jest mje-
sto u kojem se nalazi pokopana umrla osoba bez obzira na to kako je to mjesto 
označeno, bilo da je riječ o grobu (mjesto pogibije, stradanja i sl.) te spomen 
na umrle (nadgrobni spomenik s likom ili bez lika umrlih).10 Iz opisa ovog ka-
znenog djela vidimo kako same radnje počinitelja nekrofilije ne čine biće ovog 
temeljnog oblika kaznenog djela.

4 Vidi u: Smiljanić, Damir. (2011). Problem pogleda na svijet i integrativna bioetika. Fi-
lozofska istraživanja, 122, 245–253.

5 Ukazujemo na etiku skrbi Leonarda Boffa (Boff, L. (2008). Essential Care. An Ethics 
of Human Nature. Baylor University Press, Waco, TX) i filozofiju strahopoštovanja prema živo-
tu Alberta Schweitzera (Brabazon, J., Schweitzer, A. (2000). A Biography, Syracuse University 
Press, New York).

6 Kazneni zakon, Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 
126/19.

7 Zakon o grobljima, Narodne novine, br. 19/98, 50/12, 89/17.
8 Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Narodne novine, br. 36/15, 98/19.
9 Novoselec, P. (ur.). (2011). Posebni dio kaznenog prava. Pravni Fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, Zagreb, 377.
10 Pavlović, Š. (2015). Kazneni zakon. Zakonski tekst, komentari, sudska praksa, pravna 

teorija. Rijeka: Libertin, 1373.
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Stavkom 2. obuhvaćeno je i počinjenje same nekrofilije. Stavak 2. pred-
stavlja kvalificirani oblik ovog kaznenog djela gdje će se „kaznom zatvora do 
dvije godine kazniti ona osoba koja neovlašteno iskopa, odnese, ošteti, uni-
šti, sakrije ili premjesti tijelo, fetus, dio tijela ili pepeo umrle osobe, ili tko 
oskvrne tijelo.” Stavak 3. predviđa kažnjavanje za pokušaj. Zakonski opis ne 
spominje kažnjavanje nehajnog oblika ovog kaznenog djela te se ovo kazneno 
djelo može počiniti dolusno (izravnom ili neizravnom namjerom).11 Objekti 
koji se štite ovom inkriminacijom jesu tijelo, fetus ili ostaci umrle osobe.

U tom pogledu, što se tiče same nekrofilije naglasak je na kvalificira-
nom obliku ovog kaznenog djela, točnije dijelu koji govori o oskvrnjavanju 
tijela. Kako nekrofilija obuhvaća i one radnje kojima se u fizičkom smislu ne 
oskvrnjuje tijelo (materijalno ne oštećuje) potrebno je analizirati i jezično pro-
tumačiti riječi „oskvrnuti” te vidjeti obuhvaća li ona u sebi i moralnu povredu 
tijela pokojnika ili isključivo onu fizičku (materijalnu).12

Oskvrnjivanje tijela   
i kažnjivost određenih modaliteta nekrofilije

Rosman i Resnik navode kako postoje tri osnovna modaliteta nekrofilije 
uz jedan dodatni koji se odnosi na pseudonekrofiliju,13 dok Agraval (Aggra-
wall) mnogo detaljnije razrađuje iste modalitete te tvrdi kako postoji ukupno 
deset različitih modaliteta nekrofilije, a koje su, s obzirom na njihovu težinu, 
svrstane u posebne kategorije, pri čemu je prva kategorija najblaži oblik ne-
krofilije u odnosu na desetu koja je najteža.14 Navedene kategorije jesu: igrači 
uloga (kategorija 1), romantični nekrofili (kategorija 2), nekrofili maštači (ka-
tegorija 3), taktilni nekrofili (kategorija 4), fetišistički nekrofili (kategorija 
5), nekromutilomanijaci (kategorija 6), oportunistički nekrofili (kategorija 7), 

11 Pavlović, Š. (2015). Kazneni zakon. Zakonski tekst, komentari, sudska praksa, pravna 
teorija. Rijeka: Libertin, 1373.

12 Na ovom bi se mjestu valjalo prisjetiti Huserlove distinkcije između Körper i Leib, 
između organskog/biološkog i iskustvenog/subjektivnog tijela, u bioetičkom smislu posebice in-
teresantnom Merlo-Pontijevom egzistencijalno-fenomenološkom nadogradnjom (Merleau-Pon-
ty, M. (1990). Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša). Sljedeći dotičnu liniju, 
dalo bi se zaključiti da se pri nekrofilijskom činu radi istovemeno o oskvrnuću oba vida tijela, 
pri čemu segment Leib-a pokojnika valja promatrati kao zbir iskustvenih, povijesnih i idejnih 
elemenata vezanih uz simboliku pokojnikova bivstvovanja koja ne prestaje biološkom smrću. 
Postavljamo hipotezu da čin nekrofilije u pravilu biva usmjeren „prvenstveno spram Leib-a, a ne 
Körper-a, što prepoznajemo kao srž naslovnog poremećaja”.

13 Rosman, J. P., Resnick, P. J. (1989). Sexual attraction to corpses: A psychiatric review 
of necrophilia. The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 17(2), 153–163.

14 Aggrawal, A. (2009). A new classificaton of necrophilia. Journal of Forensic and Legal 
Medicine, 16, 316–320.
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regularni nekrofili (kategorija 8), homicidalni nekrofili (kategorija 9) i eksklu-
zivni nekrofili (kategorija 10).15

Potrebno je naglasiti kako se nekrofilija nigdje eksplicitno ne spominje 
u našem KZ-u što je smisleno iz razloga jer nekrofilija, kao prilično inkluzi-
van pojam, prije svega podrazumijeva psihički poremećaj koji obuhvaća i one 
modalitete koji se ne bi mogli tako lako okarakterizirati kaznenim djelom16 
jer ne podrazumijevaju isključivo fizičko oskvrnjivanje tijela pokojnika. U ka-
znenopravnom smislu može se govoriti jedino o oskvrnuću tijela pokojnika te 
je samim time inkriminacija nekrofilije obuhvaćena čl. 332. st. 2. kaznenog 
djela povrede mira pokojnika, gdje se spominje da će se kaznom zatvora do 
dvije godine kazniti i ona osoba koja neovlašteno oskvrne tijelo pokojnika. 
U tom je smislu, prije svega, koristeći se metodom jezičnog tumačenja prava, 
potrebno analizirati i protumačiti riječ „oskvrnuti”.17 Bitno je naglasiti kako 
metodu jezičnog tumačenja prava, pravni teoretičar Nikola Visković naziva i 
leksičko-gramatičkom metodom koja, što se tiče izvora značenja na koje upu-
ćuje, upućuje na jezični kod, te je jedna od uobičajenih i najvažnijih metoda 
tumačenja prava.18 Prema Aniću, riječi „oskvrnuti” („oskrnaviti”) znači po-
vrijediti, odnosno oštetiti ono što se štuje (npr. zastavu, oltar).19 I u jezičnom 
smislu nekrofilija kao grecizam (νεκρός = mrtav, pokojnik + φίλεω = volje-
ti) podrazumijeva „spolno skrnavljenje leševa.”20 U tom smislu možemo reći 
kako ista riječ podrazumijeva ne samo fizičko (materijalno) oštećenje, nego 
i ono moralno uvjetovano oštećenje. Naime, kako je već navedeno, određeni 
pojavni oblici nekrofilije sa sobom ne podrazumijevaju i striktno fizičko ošte-
ćenje tijela pokojne osobe (npr. sve aktivnosti iz 3. i 4. kategorije nekrofila 
koje možemo označiti svojevrsnim bludnim radnjama nad tijelom pokojnika) 
te ukoliko ne govorimo i o moralnom oskvrnuću tada se određeni modaliteti 
nekrofilije ne bi mogli okarakterizirati kaznenim djelom.

Znači, kaznenim djelom iz st. 2. obuhvaćen je modalitet spolnog od-
nošaja s lešom, ali i određene radnje kojima se sam leš ne oštećuje fizički, 
jer se radi o onim radnjama gdje se postupa protivno određenim moralnim 

15 Aggrawal, A. (2009). A new classificaton of necrophilia. Journal of Forensic and Legal 
Medicine, 16, 316–320.

16 Npr. uživanje u promatranju preminule osobe, seksualno fantaziranje pred tijelom pre-
minule osobe, masturbiranje pred tijelom preminule osobe, diranje tijela preminule osobe itd. 
Prema Agravalu, navedeno se svrstava u 3. (nekrofili maštači) i 4. (taktilni nekrofili) kategoriju 
nekrofilije.

17 Na temu oskvrnuća života i njegove prevencije vidi u: Jurić, H. Uporišta za integrativ-
nu bioetiku u djelu Van Renselera Potera (Van Rensselaer Potter), Integrativna bioetika i izazovi 
suvremene civilizacije, ur: Valjan, V. (2007). Sarajevo: Bioetičko društvo u BiH, 77–99.

18 Visković, N. (1989). Jezik prava, Zagreb: Naprijed, 162.
19 Anić, V. (2007). Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi liber, 331.
20 Kovačić, M., (2007). Grecizmi u suvremenom hrvatskom jeziku, Zagreb: Matica hrvat-

ska, 330.
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stavovima društvene zajednice. Moralni stavovi sredine uvjetovani su onim 
temeljima gdje se odavnina poštuje dostojanstvo, mir i pijetet pokojne osobe, 
te samim time nema spora kako se u ovom slučaju radi o određenoj moralnoj 
povredi, odnosno oskvrnuću samog pokojnika, točnije, kako je i imenovano 
kazneno djelo, njegova dostojanstva i mira, a također i ideje pokojnikova ži-
votnog (ontološkog) postojanja. U bioetičkom smislu, Price navodi kako je 
sakaćenje tijela nespojivo s dostojanstvom preminule osobe, te da je razlog 
tomu činjenica da je dostojanstvo osobe neodvojivo od dostojanstva ljudskog 
trupla koje predstavlja osobu koja je nekoć živjela21 ispunjavajući cirkularitet 
zajednice Lebenwelta.22 Znači, potrebno je naglasiti kako sama pokojna osoba, 
kao i mjesto gdje počiva predstavljaju zaštićena pravna dobra koja se štite pri-
je svega odredbama KZ-a 

U tom pogledu postavlja se pitanje jesu li svi pojavni oblici nekrofilije 
kažnjivi. Naime, ovdje se krije još jedan od razloga zašto je u zakonodav-
stvu pametno izbjeći eksplicitni pojam nekrofilije. Zasigurno da jedan od 
šire inkluzivnih modaliteta nekrofilije jest i promatranje, odnosno uživanje u 
promatranju tijela pokojnika, koje ne bi moglo biti kažnjivo s obzirom na Ul-
pijanovu tvrdnju da se za same misli ne kažnjava.23 Točnije, ostane li počinitelj 
samo kod donijete odluke, odnosno samo kod vlastitih misli o potencijalnom 
počinjenju, nedostaje već radnja kao prva pretpostavka svakog kaznenog dje-
la.24 Isto vrijedi za čovjekove misli, ali i za uvjerenja, stavove i osjećaje tako 
dugo dok ostaju zatvoreni u njegovoj unutrašnjosti, jer radnje nisu misli koje 
se ni na koji način nisu očitovale u vanjskome svijetu.25 Ni konačna odluka o 
počinjenju u tom slučaju nije dovoljna jer ako je počinitelj ostao samo na njoj, 
a nije započeo počinjenje kaznenog djela, te neće biti ni samog pokušaja ka-
znenog djela.26 Samim time, zakonodavac je dobro postupio kada eksplicitno u 
zakonski tekst nije ubacivao pojam nekrofilije, jer ono sadrži i one modalitete 
koji nisu kažnjivi te je kažnjivo samo oskvrnjavanje tijela pokojnika bilo na 

21 Price, D. (2000). Legal and ethical aspects of organ transplantation, Cambridge Uni-
versity Press, 34.; o navedenoj tematici dostojanstva pokojnika također i u: Nedić, T. (2017). Pri-
stanak obitelji za uzimanjem organa ili tkiva od preminule osobe radi presađivanja u Republici 
Hrvatskoj. Pravni vjesnik, Vol. 33, no. 1.

22 Vidi u: Husserl, E. (1936). Kriza europskih znanosti i transcedentalna fenomenologija. 
Zagreb: Nastavni zavod Globus.

23 U kaznenopravnoj doktrini isto se izražava latinskom izrekom Cogitationis nemo po-
enam patitur (Ulpianus – 48, 19, 18) – Nitko ne može biti kažnjen za svoje mišljenje; vidjeti u 
Stojčević, D., Romac, A. (1971). Dicta et regulae iuris. Beograd: Savremena administracija, 65.

24 Novoselec, P., Bojanić, I. (2013). Opći dio kaznenog prava. Pravni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, Zagreb, 291.

25 Ibid. 123.
26 Novoselec, P. (2008). Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja, Zbornik Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 29, br. 2, 721–759.
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fizički, bilo na moralni način. Ako je i potrebno eksplicitno regulirati pojam 
nekrofilije, tada je dakako prije svega potrebno pažljivo odrediti ili definirati 
isti pojam bilo u samom KZ-u, bilo blanketnim odredbama KZ-a gdje se odre-
đenje istog pojma izvodi iz određenog drugog zakona.

Pitanje kaznene odgovornosti (krivnje)

Što se tiče same psihopatologije, u jednoj od najpoznatijih i najrazrađe-
nijih studija, Rosman i Resnick prikupili su čak 122 različita slučaja nekrofilije 
koje su detaljno razradili s obzirom na točno određene činitelje.27 U posebnoj 
studiji analizira se psihopatologija točno određenog broja počinitelja. Tako 
je utvrđeno kako je u cjelokupnom uzorku 17 % nekrofila psihotično, 56 % 
njih ima određeni poremećaj ličnosti, kod 55 % utvrđeno je prisustvo nekog 
od sistema neobičnih uvjerenja.28 Kod 80 % pseudonekrofila, 44 % pravih ne-
krofila, 25 % regularnih nekrofila, te 60 % homocidalnih nekrofila utvrđeno je 
prisustvo alkohola prije samog čina nekrofilije.29 S obzirom na postavljene po-
datke, postavlja se pitanje je li osoba koja je počinila akt nekrofilije sama po 
sebi ubrojiva, točnije, može li se čin nekrofilije sam po sebi okarakterizirati 
neubrojivim?

Metodom slučaja (case law metoda) služimo se kako bismo uvidjeli ka-
kvo je postupanje hrvatskih sudova o tom pitanju. U predmetu Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske30 obrana počinitelja, kako bi prekrila pravo činjenično i 
pravno stanje počinjenja kaznenih djela, prvo silovanja, pa nakon toga i teškog 
ubojstva, pokušala je činjenično obrnuti situaciju da je prvo izvršeno ubojstvo 
nad oštećenicom, pa tek kasnije silovanje (točnije spolni odnošaj) kako bi se 
izvoljevala kvalifikacija počinitelja kao neubrojivog. Točnije, kako to navodi 
sud citirajući žalbu obrane, „uz izraženo shvaćanje žalitelja u pogledu uračun-
ljivosti optuženika da ’za obranu se radi o klasičnom simptomu nekrofilije’, 
dakle, izopačenosti u psihoseksualnoj sferi.” Iako je naposljetku utvrđeno da 
je obrana neuspješno pokušala prikazati neistinitim pravo činjenično stanje, 
sud je proveo psihijatrijsko vještačenje nad počiniteljem gdje je utvrđeno kako 
„optuženik ne boluje ni od kakve prave trajne duševne bolesti, privremene psi-
hičke poremećenosti ili zaostaloga duševnog razvoja, niti kod njega ima bilo 
kakvih problema u psihoseksualnoj sferi u smislu nekog specifičnog psihosek-

27 Rosman, J. P., Resnick, P. J. (1989). Sexual attraction to corpses: A psychiatric review 
of necrophilia. The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 17(2), 13.

28 Ibid.
29 Ibid.
30 Vrhovni sud Republike Hrvatske, I Kž 712/1996-3. od 14. 1. 1997, Županijski sud u 

Dubrovniku K-11/96, od 13. rujna 1996. 
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sualnog poremećaja.”31 Ono što je zanimljivo u ovom predmetu,32 jest kako je 
obrana pokušala prikriti pravo činjenično stanje da se prvo dogodilo ubojstvo, 
pa nakon toga seksualni snošaj, kako bi iznudili kvalifikaciju počinitelja neu-
brojivim ili barem smanjeno ubrojivim isključivo zato jer je počinitelj osoba 
koja je izvršila nekrofiliju. Koristeći se metodom analogije, psihoseksualne 
poremećaje sud utvrđuje i kod pedofilije gdje je Vrhovni sud Republike Hr-
vatske33 potvrdio rješenje Županijskog suda u Bjelovaru o ukidanju istražnog 
zatvora nad počiniteljem jer nema bojazni o ponavljanju kaznenog djela niti 
prikrivanja dokaza jer kod počinitelja psihijatrijskim vještačenjem, doduše 
utvrđen pasivno ovisni poremećaj ličnosti, „ali nije nađeno pokazatelja koji bi 
potvrđivali pedofilske sklonosti ili pedofilski poremećaj”34. 

Samim time, ono što nadasve nije sporno jest kako činjenica je li osoba 
koja je počinila akt nekrofilije uopće ubrojiva, ovisi o sudskoj medicini i pro-
cjenama posebnih sudskih vještaka, naročito iz područja sudske psihijatrije. 
Samim time, kod svake je osobe potrebno utvrditi njegov subjektivni odnos 
prema djelu, te procijeniti njegovo psihološko stanje, točnije postoji li kod 
osobe određeni seksualni poremećaj. Ono što bi bilo zanimljivo vidjeti jest 
postupanje suda i vještaka u situaciji gdje je uistinu počinjen akt nekrofilije, 
te gdje je utvrđeno kako počinitelj ima određeni psihoseksualni poremećaj, što 
nekrofilija sama po sebi uistinu jest. 

Ono što se npr. u SAD pojavilo kao svojevrsni problem jest situacija 
kako počinitelji, koji su uz akt nekrofilije počinili i još neko kazneno djelo 
(npr. ubojstva, krađe, provale), bili su osuđivani za ta kaznena djela, ali ne i za 
akt nekrofilije. U spomenutom predmetu People v. Kelly, Vrhovni sud države 
Kalifornija u SAD mrtvo tijelo ne smatra osobom te kako silovanje mora obu-
hvaćati živu osobu, što znači da nedostatak živog tijela ne može uključivati 
silovanje niti pokušaj silovanja jer se ono mora izvršiti protiv oštećenikove 
volje, što mrtvo tijelo ne može manifestirati.35 Ovdje dolazimo do novog za-
nimljivog pravnog pitanja koje u bioetičkim okvirima već duže vrijeme se 
nameće kao jedno od prilično zanimljivih i kontroverznih pitanja pravne te-

31 Vrhovni sud Republike Hrvatske, I Kž 712/1996-3. od 14. 1. 1997, Županijski sud u 
Dubrovniku K-11/96, od 13. rujna 1996.

32 Kao i u drugom predmetu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (I Kž 972/1992, od 1. 4. 
1993, Okružni sud u Zagrebu od 14. listopada 1992. br. K 190/91); također u komparativnoprav-
nim okvirima i u SAD u predmetu People v. Kelly, (1 Cal. 4th 495, 3 Cal. Rptr. 2d 677, 822 P.2d 
385 (1992)) radilo se o sličnom činjeničnom stanju.

33 Vrhovni sud Republike Hrvatske, II Kž 44/2016-4, od 5. 2. 2016, Županijski sud u 
Bjelovaru od 27. siječnja 2016. broj Kovm-2/2016-10.

34 Ibid. 
35 Swartz, N. P. (2015). The Judicial Implications of Necrophilia. Advances in Research, 

5(2), 1–7. 
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orije i pravne filozofije, a to je pitanje pravnog subjektiviteta pokojnih osoba, 
točnije mogu li i u kojim uvjetima pokojne osobe biti smatrane subjektima 
prava, te mogu li uopće imati subjektivna prava.36 Navedeno je pitanje jedno 
od onih pitanja koje će se duže vrijeme razrađivati u pravnoj teoriji kako bi 
uklonilo sve one nedoumice koje može imati u pravnoj praksi. S druge strane, 
sud ispravno zauzima stajalište kako „počinitelj koji u pokušaju da siluje živu 
oštećenicu, usmrti oštećenicu u istom pokušaju te nakon toga ima seksualni 
odnos sa žrtvom, počinio je pokušaj silovanja i kazneno djelo ubojstva…”37, 
točnije pokušaj silovanja u stjecaju s kaznenim djelom ubojstva. I u hrvatskom 
bi se pravu radilo o istoj pravnoj kvalifikaciji te se počinitelj, u isključivom 
počinjenju akta nekrofilije bez počinjenja ostalih kaznenih djela, može tere-
titi isključivo za počinjenje kaznenog djela povrede mira pokojnika (čl. 332.  
st. 2. KZ) uz detaljno utvrđeno psihijatrijsko vještačenje koje je nužno za kraj-
nju presudu u konkretnom predmetu. 

TIjELO kAO SuBjEkT žIvOTA  
– OSOBA kAO IDEjA žIvOTNOSTI

Onkraj pravnih postulata i psihopatoloških osi, kao relevantna platfor-
ma za analizu i sintezu nekrofilijskog čina oskvrnuća tijela osobe nameće se 
ona bioetička38 pod kojom ponad svega podrazumijevamo moralni zahvat nad 
pitanjima vrijednosti, svrhovitosti i neoskrnjivosti ljudskih, ali i svih osta-
lih organskih oblika života, te okolnosti i uvjeta njihova razvoja, opstanka i 
permanencije.39

Na tragu navedenog, a kao svojevrsnom organonu orijenticije pri bio-
etičkoj valorizaciji života i smrti, nasušno se potrebno vratiti fusnoti u kojoj 
se dotakosmo fenomena i pojma osobe. Naime, ukoliko osobu promatramo 
kao živuću ideju, odnosno zbir ontoloških, historijskih iskustvenih elemenata 
koji su sačinjavali svjetsko-povijesno kretanje pojedinog bivstvujućeg enti-
teta i ostali permanentno urezani u sjećanjima osoba koje su intencionalno, 

36 O navedenoj temi u okvirima pravne teorije i filozofije pogledati uradak: Kramer, M. 
H., (2001). Do Animals and Dead People have legal rights. Canadian Journal of Law and Juris-
prudence, Vol. 14, no. 1, 29–54.

37 Ochoa, T. T., Newman, Jones C. (1997). Defiling the Dead: necrophilia and the law.  
18 Whittier L. Rev., 539–578.

38 Vidi u: Knaup, M. (2015). The Concept of Life in Modern Medical Ethics and Bioet-
hics. Synthesis philosophica, 59(1), 17–32.

39 Potter, V. R. (1988). Global Bioethics. Building on the Leopolds Legacy. Michigan 
State University, 13.
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akcidentalno ili okolnosno općile u intersubjektivnom40 odnosu s pokojnikom, 
tada nema razlike je li osoba bila fizički živa kada je nekrofilijski seksual-
no iskorištena – ideja osobe je narušena u najjezovitijem mogućem obliku, 
predstavljajući nihilizaciju onog životnog kakvu nećemo pronaći u svijetu „ne- 
-ljudskih životinja”, kao niti u kojem odjelovljenju kozmosa. 

Živa ideja koju osoba ostavlja posijanu nakon organske smrti u subjek-
tivnom, dakle iskustvenom fenomenološkom prostoru41 bivstvujućih, prebiva u 
mislima i oklnostima koje spajaju pokojnika s predstavnicima „živog” svijeta, 
te oskvrnuće tijela preminule osobe označava oskvrnuće, nagrdu psiho-fe-
nomenološkog prostora tog živućeg ostatka, nagrđujući ideju života per se, 
gazeći po živosti pokojnika, te svih onih kojima život osobe znači daleko više 
od nakupine organskog tkiva. 

Šeling (Schelling) tvrdi da „(…) život osobe nadilaze njezine djel-
bene manifestacije u odnosu na ovdje i sada: ono se proteže u prošlost i 
budućnost (…)”42, a mi tvrdimo da čin nekrofilije predstavlja trijumf smrti nad 
životom, odnosno manifestira jedinstveni paradoks ljudske vrste – žudnju za 
prelaženjem, za samouništenjem, za pervertiranjem kojih god djelbemnih seg-
menata se dotakli.

Osim po životnosti pokojnika, nekrofil gazi po osnovnim postulatima 
ideje ljudskih prava, nagrđujući evolucijski civilizirani sklop nadilaženja doxe 
barbarstva, stoga čin nekrofilije ne valja izolirati po marginama psihopato-
logijskih anomaličnih akcidetentalija, već na nj obratiti posebnu pozornost s 
obzirom da raskriva mnogo širu domenu od samog gnjusnog seksualnog akta, 
indicirajući granice bioetičkog imperativa u najjasnijem mogućem obliku. 
Fritz Jahr, tvorac tog glasovitog načela, proširujući čuveni Kantov imperativ 
na sva živa bića, uobličio ga je u formu: „Poštuj svako živo biće u načelu kao 
svrhu u sebi i po mogućnosti postupaj s njim kao takvim!”43

Živost bića u ovom slučaju proteže se onkraj antropocentričkih, nadalje 
organskih granica života i njegovih manifestacija. Ovo načelo primijenjivo je 
i na psihijatrijske pacijente zapale u tragediju „vegetiranja”, odnosno akutnog 
stanja svijesti čija je autonomičnost života gotovo posve dokinuta. Ipak, on-
kraj tih otuđenih, psihički razlomljenih entiteta krije se ideja osobe, nadalje 
života i njegove zaštite kao temeljnog creda bioetičkog senzibiliteta i integra-

40 Na temu intersubjektivnosti vidi u: Csordas, J. (2008). Intersubjectivity and Intercorpo-
reality. Subjectivity, 22, 110–121.

41 Vidi u: Fuchs, T. (2019). The Interactive Phenomenological Field and the Life Space: a 
Sketch of a Ecological Concept of Psychotherapy. Psychopathology, 52(2), 67–74.

42 Bruno, F. (2020). Schelling’s Philosophy: Freedom, Nature, and Systematicity. Oxford: 
Oxford University Press.

43 Rinčić, I., Muzur, A. (2012). Fritz Jahr i rađanje europske bioetike. Zagreb: Pergame-
na, 65.
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tivne bioetike kao mjesta susreta pravnih, medicinskih, političkih, ekoloških i 
mnogih drugih, po zaštitu života neophodnih perspektiva.

Nadalje, nekrofilija je prigodna platforma za operativnu analizu i sintezu 
odnosa života i smrti, odnosno njihovog nerazdvojnog isprepletaja u kontekstu 
općeg kozmičkog totaliteta. Naime, unatoč organskoj smrti koja nadvija truplo 
oskvrnuto nekrofilijskim činom, te činjenici da u kontekstu kozmičke evolutiv-
ne vrtnje, isprepletenost života i smrti nebrojeno entiteta sačinjava cjelovitost 
općeg kozmičkog cirkulariteta,44 ipak se ljudsko djelovanje dade normativno 
valorizirati ili kao smrtonoseće, ili pak kao živorađajuće, ovisno o položaju 
smjerokaza „busole osobnog intencionaliteta” u kontekstu odgovornosti spram 
ideje života.45

U kontekstu nekrofilijskih poremećaja zanimljiv segment sačinjava is-
prepletaj erosa (psihička energija živonosja) spram tanatosa (psihička energija 
smrtonosja), razrađivan u Ničea (Nietzschea), i napose Frojda (Freuda). Niko-
la Skledar piše: 

„Eros i thanatos nisu, dakle, međusobno nepovezani. Thanatos nije puka 
suprotnost erosu i biosu, smrt nije samo puka negacija života, nego i njegovo 
oslobađanje za povratak u nevremeni – svevremeni iskon svekolikoga bića. Ži-
vot i smrt trajno su jedinstvo u razlici i mijeni, vječno vraćanje jednakoga (F. 
Nietzsche), vječna kozmička dijalektička međuigra u beskraju i beskonačnosti 
vremena i svijeta. Eros nosi prema vječnosti, ali i spaljuje iznutra. Povezan je 
s najvećim zanosom i ushitom, ali i s najtežom patnjom i očajem. Nejasan je i 
taman poput smrti.”46

Iako psihoanalitički ključ nije zahvalan za pravnu uporabu u kontekstu 
psihopatološke prosudbe pojedinca, vrijedilo bi istražiti prebivaju li u nekro-
fila, uz psihotične, i elementi narcističkog poremećaja ličnosti.47 Naime, dalo 
bi se hipotetski ustvrditi da spolnim općenjem s tijelom pokojnika nekrofil 
intencionalno nesvjesno, transferalno opći s vlastitim mrtvilom, nastojavši 
ga „oploditi”, oživjeti sumanutim seksualnim činom, tvoreći si psihopatski 
deluzivni smisao. Ponavljamo da, unatoč tome što se ovdje radi o organski 
neživom lešu, dotični čin predstavlja oskvrnjivanje osobe, a pojam osobe za-
posjeda normativnu instancu višu od one ljudske, naznačujući nepovredivost 

44 Vidi raspravu: Perušić, L. (2018). Kozmobioetika: uvodna rasprava o bioetičkim aspek-
tima kozmičkog društva. Obnovljeni život, 73 (3), 311–328.

45 U članku Život kao medij smrti (Janeš, L. (2017). Život kao medij smrti. In Medias 
Res, 14(2), 2181–2194) postavljena je hipoteza života kao dinamičkog širenja i plođenja integra-
tivne prisutnosti unutar Lebenswelta. Pritom je zaključeno da je svaka smrtonosivost čovjeka in-
ducirana parcijalizacijom, odnosno fragmentizacijom općeg života u okvire pojedinog aktualnog 
entiteta u kozmičkom prostoru, u slučajevima amnezije ljudskog i ekološkog zajedništva.

46 Skledar, N. (2007). Freudeovo shvaćanje kulture između erosa i thanatosa. Sociologija 
i prostor, 176(2), 205.

47 Janeš, L. (2017). Život kao medij smrti. In Medias Res, 14(2), 2181–2194.
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pojedinačnosti određenog živućeg entiteta, kao i fenomena života na general-
noj razini evolucijskog kozmičkog prava i zakonika.

Kao rezime ovog pasusa indiciramo da bioetička perspektiva, pozivajući 
na nužno širenje pravne paradigme transdisciplinarnim horizontima te indicira-
njem i promicanjem teze da je ljudski život i nepovredivo pravo ljudske osobe 
kudikamo kompleksnije od pravnih normi ispisanih u kanone i zakonike, služi 
kao orijentacijska platforma u oceanu moralne relativnosti na n-razina društve-
ne odnošajnosti manifestirane kao biljeg aktualne epohe.

PREMA zAkLjučku 
– BIOETIčkI ASPEkTI OSkvRNjIvANjA  

NEžIvOg TIjELA OSOBE

Povratno na pravni diskurs, napominjemo da nekrofilija kao čin nije 
eksplicitno regulirana kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske, no na-
vedeno i ne čudi jer je obujam nekrofilijskih čini odveć prevelik da bi se dao 
eksplicitno zakonski urediti. Samim time, isključiv čin nekrofilije koji sa so-
bom ne donosi i počinjenje drugih kaznenih djela, podvodimo pod kazneno 
djelo povrede mira pokojnika (čl. 332. KZ) točnije st. 2, gdje je obuhvaćen 
modalitet počinjenja koji se odnosi na oskvrnjivanje tijela pokojnika. Jezič-
nim tumačenjem prava došli smo do zaključka kako riječ „oskvrnuti” ne znači 
isključivo materijalno (fizičko) oštećenje tijela pokojnika, već u sebi sadrži i 
onu moralnu komponentu koja je također kažnjiva, a koja obuhvaća one mo-
dalitete nekrofilije koje nužno ne podrazumijevaju isključivo seksualni čin s 
pokojnikom, nego i npr. uživanje u promatranju preminule osobe, seksualno 
fantaziranje pred tijelom preminule osobe, masturbiranje pred tijelom premi-
nule osobe, diranje tijela preminule osobe itd. (3. i 4. kategorija nekrofilije 
prema Agravalu). Jedno od kontroverznijih aspekata ove teme, promatrano u 
okvirima case law metode i aktualnih presuda hrvatskih sudova i koja sa so-
bom nudi mnogo bioetičkih pitanja vezanih uz psihu počinitelja, jest pitanje 
krivnje (odgovornosti) počinitelja, a koja se, prije svega, utvrđuje detaljnim 
metodama sudske medicine, točnije psihijatrijskim vještačenjem koje ima za 
utvrditi može li se ili ne može počinitelj smatrati ubrojivim ili pak smanjeno 
ubrojivim za počinjeno djelo.

Skandaloznost i moralno-društvena neprimjerenost nekrofilijskog čina 
jasna je i nedvojbena stavka koja za potrebe ovog članka ne iziskuje širenje 
elaboracije, a ono što ostaje otvoreno za raspravu jest kako u boetičkom kon-
tekstu pristupiti osobi nekrofila. Kako pristupiti „ontičkoj olupini” bioetičkih 
vrijednosti, a da analogno ne upadnemo u jamu moralnog relativizma pristupa, 
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pod čime podrazumijavamo osuđujuće ukidanje prava osobe? Naime, nekrofili 
su, kao što smo zaključili, psihički poremećeni entiteti čiji se razlozi i svrhe 
djelovanja/činidbe razlikuju od „nomalnih” osoba, međutim pitanje njihove 
odgovornosti ono je koje nipošto ne smije biti zapostavljeno, bez obzira na 
razinu i oblik svijesti, odnosno iskustvenog subitkovlja s ostalim entitetima 
u životnom fenomenološkom prostoru. Osim što se pitanje psihopatologije 
u sudskim postupcima često puta falsificira koristeći kao olakotna okolnost 
i sredstvo obrane, činjenica da je netko „bolestan” ili poremećen nipošto ne 
opravdava određeni čin ništenja, oskvrnuća ili degradacije života, promatrano 
iz koje god linije prosudbe. Također, smatramo da bi se i pohlepu, sadizam, 
narcizam, kao i ostale oblike devijacija i ništenja moralne odgovornosti prema 
drugima, dalo svrstati u tablice psihopatoloških osi DSM priručnika, a s obzi-
rom da predstavljaju otklon i otkidanje od jedinstva kauzaliteta i cirkulariteta 
života nauštrb provedbe vlastite inverzne mereologije sebstva,48 zapodjevajući 
psihičke disbalanse u raznih osoba i društava.

Zaključno se pitamo: ima li u pravnom sustavu mjesta za postavljanje 
momenta života osobe u raznim aktima na pijedestal legislative, na taj način 
ništeći onu davno naznačenu dihotomiju prava i pravde kao neminovnosti pri 
provedbi života prava?
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S u m m a r y

Necrophilia is one of the most taboo segments of the psychopathological, but also 
of the legal, categories, whereat issues of acts against the (deceased) human body and its 
desecration, but also the phenomena of life and death per se, are coming to the fore. This 
paper seeks to contribute to the evaluation of certain problematic legal and (bio)ethical 
segments related to necrophilia, primarily by using a case law method, a formal-logical le-
gal method, as well as the method of linguistic interpretation of law, as argumentative aids 
for the analysis of the criminal law regulation of  necrophilia. Also, a bioethical sensibility 
will be implemented in the aforementioned discourse – the intentional subject attribute of 
integrative bioethics49, for the purpose of orientation and emphasis of the responsibility to-
wards a person’s life as the fundamental deontological paradigm of certain law procedures.

Keywords: necrophilia, the offense of violating the peace of the deceased person, 
desecration of the body, personality disorder, bioethical sensibility, Körper/Leib

49 For the orientational discipline integrative bioethics see: Čović, A., Jurić, H. (2018). 
Epochal Orientation, New Ethical Culture and Integrative Bioethics, Formosan journal of medi-
cal humanities 19 (1–2), 19‒30.
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Случај Марлисе Муњоз1

САЖЕТАК: Предмет овог чланка представља случај који 
се десио 2013. године у Тексасу, а који је изазвао велику поле-
мику медицинске и правне струке и узбуркао јавност. Марлиса 
Муњоз, четрнаест недеља трудна, доживела је масивну плућ-
ну емболију која је резултирала можданом смрћу. Марлисина 
воља је била да је у случају иреверзибилног оштећења мозга 
лекари вештачки не одржавају. Упркос Марлисиној вољи коју 
је изнео њен супруг Ерик, а потврдили њени родитељи, лекари 
су одлучили да је због трудноће вештачки одржавају до поро-
ђаја, односно док је фетус виталан. Упориште за овакву одлуку 
су нашли у Закону о изјавама датим унапред државе Тексас 
(TADA). Основни проблем овако постављеног прописа и тума-
чења јесте колизија права индивидуе која је донела одлуку о 
свом телесном интегритету и права фетуса да се и даље разви-
ја. У овом случају нису узете у обзир ни мождане аномалије и 
оштећења које би претрпео фетус који би се развијао од четр-
наесте недеље у условима вишемесечног вештачког одржавања 
мождано мртве мајке. Циљ истраживања је да се анализирају 
изјаве дате унапред, да ли прописи дерогирају вољу лица када 
се ради о трудној жени, (не)оправданост дерогирања, са по-
себним освртом на спорни TADA. У закључним разматрањима 

* Рад је примљен 15. 4. 2020, а прихваћен је за објављивање 1. 7. 2020. године.
  Рад је написан у оквиру Програма истраживања Института друштвених наука за 

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

 *



209

 Ј. В. Дрљача, Правне дилеме мождане смрти трудне жене..., стр. 208–227

анализираћемо које се правне и етичке дилеме отварају у овим 
случајевима.

Кључне речи: мождана смрт, изјаве дате унапред, трудни-
ца, достојанствена смрт, Закон о изјавама датим унапред државе 
Тексас (TADA)

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ У СЛУЧАЈУ МАРЛИСЕ МУЊОЗ

Ерик Муњоз је 26. 11. 2013. пронашао своју супругу како без свести 
лежи на кухињском поду. С обзиром да је по струци медицински техни-
чар, обучен за оживљавање, предузео је мере оживљавања и позвао хитну 
помоћ која је довезла Марлису у болницу Јон Питер Смит у Форт Ворту 
у држави Тексас, где су живели. У болници јој је констатована масивна 
плућна емболија услед које је дошло до оштећења можданих функција. 
Више пута је у прописаним интервалима урађен ЕЕГ налаз на коме је 
утврђено да нема мождане активности, те је мождана смрт констатована 
два дана након пријема у болницу. Укључена је на респиратор како би 
јој се омогућило дисање и рад срца, није била у стању да самостално 
дише. С обзиром да је дошло до иреверзибилног оштећења можданих ће-
лија, Ерик Муњоз је лекарима саопштио да је воља његове супруге била 
да буде искључена са апарата за вештачко одржавање. Марлисина изјава 
није била сачињена у писаној форми, већ ју је изнео супруг Ерик и по-
тврдили је њени родитељи. Упркос одсуству писане форме, Марлисина 
воља је била недвосмислена и потврђена од стране њених родитеља. Оче-
кивано је било да лекари поступе по налогу Ерика Муњоза и искључе 
респиратор услед чега би дошло до кардиопулмоналне смрти. Рутинско 
поступање лекара у складу са захтевом породице је изостало због специ-
фичног стања у коме се налазила Марлиса, била је у четрнаестој недељи 
трудноће. Лекари у Ј. П. Смит болници су одбили да обуставе механичку 
вентилацију позивајући се на Законик о здравственој заштити Тексаса и 
Закон о изјавама датим унапред Тексаса (TADA). Према Закону о здрав-
ственој заштити Тексаса лекари су дужни да поштују вољу пацијента о 
непредузимању мера вештачког одржавања, али у случају да се ради о 
трудној жени имају аутономију да предузму мере које би омогућиле ра-
звој здравог фетуса и евентуално рођење детета протеком гестационог 
периода, с обзиром на недељу трудноће и друге релевантне околности. 
Ипак, главно упориште лекари су пронашли у свом рестриктивном ту-
мачењу TADA. Према овом пропису изузетак од поступања у складу са 
изјавом датом унапред представља случај кад је жена трудна. Лекари су 
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донели одлуку да наставе са вештачким одржавањем пацијенткиње у жи-
воту, чему су се њен муж Ерик и родитељи Лин и Ернест Мачадо оштро 
успротивили, наводећи да лекари нарушавају Марлисино достојанство.1 

Ерик је поднео тужбу против болнице истичући захтев суду да у 
пресуди наложи лекарима да обуставе вештачко одржавање Марлисе и 
омогуће породици да је сахрани. Саслушање је одржано 24. 1. 2014, го-
тово два месеца након што је утврђена мождана смрт. Тужбени захтев је 
усвојен, лекари су Марлиси обуставили механичку вентилацију и насту-
пила је и кардипулмонална смрт.2

СУДСКИ ПОСТУПАК 
Ерик Муњоз против болнице Ј. П. Смит

Ерик Муњоз поднео је тужбу против болнице Ј. П. Смит 14. 1. 2014. 
надлежном суду округа Тарант у Тексасу. У тужбеном захтеву се тражи-
ло доношење пресуде којом се наређује поступајућим лекарима тужене 
болнице да престану са мерама механичке вентилације Марлисе Муњоз. 
Као тужилац у поступку иступио је Ерик самостално, с обзиром да је 
његовој супрузи, према којој се примењују мере, била утврђена мождана 
смрт. Као тужена страна у поступку се појавила болница, а не лекари 
појединачно, с обзиром на укљученост већег броја лекара у мере вештач-
ког одржавања. Ерик Муњоз у тужбеном захтеву истакао је да је више 
пута са својом супругом разговарао о мерама које би желела у случају да 
наступе тешка оштећења можданих функција. Марлиса је била изричита 
да се не предузимају никакве мере вештачког одржавања. С обзиром да 
јој је утврђена мождана смрт која представља иреверзибилно оштећење 
можданих ћелија, њена воља је била недвосмислена и односила се на си-
туацију која је за њу наступила. Након што је Ерику саопштено да ЕЕГ 
налаз који је више пута урађен не очитава мождане функције, он је тра-
жио да се обустави механичка вентилација. У току самог поступка пред 
судом њени родитељи су у потпуности потврдили изјаву Ерика Муњоза и 
подржали захтев за обуставом вештачког одржавања. Поступајући лекари 
су одбили да прекину вештачко одржавање позивајући се на TADA, члан 
166.049 који гласи:

1 Longmire-Jefferis, V. (2014). Termination of Pregnancy Pre-Viability and the Dilemma 
of Maternal Artificial Life Support: An Examination of Texas State Law and Advance Directives. 
Health law Perspectives, 5. Houston: University of Houston. 

2 Macaluso, G. (2014–2015). Life, Death, and Somewhere In Between. Lexia, Vol III. 
Harrisonburg, Virginia: James Madison University, 2–4.
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„Особа не може да повуче или прекине мере лечења у случају да је 
пацијент трудна жена.” 3

Ерик је на саслушању истакао да наведени члан 166.049 представља 
кршење Четрнаестог амандмана Устава САД, права на слободу одлучи-
вања о здравственим мерама самостално или путем сурогата. Такође је 
истакао да се ради о веома рестриктивном тумачењу једне одредбе пропи-
са на начин који је у колизији са целином којој припада. Када се посматра 
цео пропис, његови циљеви су омогућавање поступања у складу са во-
љом лица. Било би противно његовој сврси тумачити ове одредбе тако да 
се дерогира воља пацијента, а пацијента препушта мерама за које лекари 
процене да би их требало предузети. Када је у питању сама одредба о 
предузимању мера ради заштите фетуса, члан 166.049 TADA, у поступку 
је истакнуто да се она може евентуално односити на случајеве када није 
наступила мождана смрт трудне жене. У овом конкретном случају лекари 
су у прописаној процедури утврдили и констатовали мождану смрт два 
дана по њеном пријему у болницу. Тужилац се позвао на члан 671.001 
Законика о здравственој заштити Тексаса чији је саставни део спорни 
пропис. Члан 671.001 дефинише појам смрти:

„а) Особа је мртва када у складу са уобичајеним медицинским стан-
дардима у пракси долази до неповратног престанка спонтаног дисање и 
циркулационе функције особе.

 б) Ако вештачка средства за подршку спречавају да човекове спон-
тане респираторне и циркулационе функције престају, особа је мртва када 
према уобичајеним стандардима у медицинској пракси, долази до непо-
вратног прекида свих спонтаних можданих функција. 

 в) Смрт мора бити изречена пре него што мере вештачког одржава-
ња респираторне и циркулационе функције буду обустављене.”4

С обзиром да је Марлиса Муњоз претрпела иреверзибилно оштеће-
ње можданих функција, предузимање даљих мера вештачког одржавања 
било би у потпуности нехумано, како за њен телесни интегритет, тако и 
према самом фетусу.5

Други сет питања који се отворио у судском поступку односио се 
на стање фетуса који се од четрнаесте недеље развија у телу мождано 
умрле мајке (maternal brain death). Према прописима Тексаса о прекиду 

3 Government of Texas, Texas Advance Directive Act, Austin, 1999. Доступно на: https://
statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.166.htm

4 Government of Texas, Texas Health & Safety Code, Austin, 2005. Доступно на: https://
statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.671.htm

5 Тужбени захтев у поступку Munjoz v. J. P. Smith. Доступно на: https://lrl.texas.gov/
scanned/archive/2014/22695.pdf
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трудноће до дванаесте недеље могуће је извршити абортус. С обзиром 
да се несрећни догађај одвио у четрнаестој недељи трудноће, одлука о 
развоју фетуса више није улазила у слободну вољу труднице непосред-
но, већ посредно преко одлуке о (не)предузимању медицинских мера 
за вештачко одржавање. У поступку је размотрено да се радило о раној 
трудноћи, те да су вероватноће за нормалан развој фетуса и рођење жи-
вог детета изузетно мале. Када је у питању здравствено стање фетуса, 
Марлиса је након плућне емболије била без свести неколико сати и имала 
је недостатак кисеоника у мозгу најмање сат времена. То је директно и 
неспорно утицало на фетус. Резултат је био фетус са озбиљним абнормал-
ностима и медицинским проблемима. Непосредно пре него што је случај 
стигао пред надлежног судију Р. Х. Валаса (R. H. Wallace), из болнице 
су открили странкама да су од почетка били упознати са деформација-
ма мозга, као и са проблемима са срцем и удовима фетуса. Надлежни 
лекари су наставили да воде овај случај тврдећи да су ови услови могли 
бити последица генетског оштећења, а не резултат продуженог недостат-
ка кисеоника. Међутим, на расправи пред судијом Валасом, ординирајући 
лекари су признали да фетус није био одржив, с обзиром да му је био 
ускраћен кисеоник у трајању од најмање сат времена. Услед тога насту-
пио је хидроцефалус, срчане сметње и деформитет доњих екстремитета 
у мери у којој није могао бити утврђен пол. Епилог свега изнетог је био 
да је у датим околностима вештачко одржавање Марлисе било противно 
њеној вољи, али са циљем који је био немогућ са становишта медицин-
ске струке – развој здравог фетуса. Ординирајући лекари су утврдили да 
је фетус претрпео тешка оштећења услед недостатка кисеоника, те да је 
даље предузимање мера било нехумано и непродуктивно.

Дате околности које се односе на стање фетуса и могућност његовог 
развоја су биле размотрене у судском поступку, међутим нису биле одлу-
чујуће за доношење пресуде којом је усвојен тужбени захтев. У изреци 
пресуде судије Валаса се наводи да спорни члан 166.049 TADA уопште 
није требало да се примени на овај случај, с обзиром да је оштећење које 
је Марлиса претрпела било иреверзибилно, да је утврђена мождана смрт 
у складу са чланом 671.001 Законика о здравственој заштити Тексаса. 
Примена члана 671.001 искључује примену члана 166.049 TADA, наводи 
се у изреци судије Валаса. Наиме, спорни члан је према мишљењу су-
дије Валаса примењив само у случају да није наступила мождана смрт 
труднице, односно нису испуњени услови наведени у члану 671.001 Зако-
ника о здравственој заштити Тексаса. Иако из саме одредбе 166.049 TADA 
није био прецизиран опсег њене примењивости, судија Валас је указао 
на проблематичност примене ове одредбе у случају који је водио, с обзи-
ром да би представљала повреду права на самоодређење, неповредивост 
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телесног интегритета и права на достојанствену смрт Марлисе Муњоз. 
Лекари нису смели да предузимају мере вештачког одржавања противно 
вољи преминуле позивајући се на спорни члан TADA. Туженој болници је 
стигао налог за искључивање механичког вентилатора 27. 1. 2014.6 

Као што је већ речено случај је изазвао велику полемику како међу 
правном, медицинском струком, етичарима, тако и у медијима. Да ли је 
члан 166.049 TADA у складу са Уставом Сједињених Америчких Држава? 
На коју категорију лица може да се примени наведени члан? Да ли су 
лица са иреверзибилним оштећењем можданих функција, чија је воља да 
се не предузимају мере вештачког одржавања, изузета од примене овог 
члана, или не? Уколико јесу, законодавац није био прецизан у формули-
сању датог члана. Уколико се односи на сва лица, без изузетака, ради 
се о дерогирању њихове воље у случајевима трудноће. Законодавац даје 
примат праву фетуса да се развија наспрам права индивидуе у чијем се 
телу развија. 

Да ли је оправдано ускраћивање права на самоодређење (изјаве дате 
унапред о непредузимању мера) у случају трудноће, а не ради се о огра-
ничењима која прописује држава ради заштите јавног интереса? Да ли се 
поред ускраћивања права на самоодређење и достојанствену смрт, овим 
чланом нарушава и неповредивост телесног интегритета лица? 

Такође, да ли ускраћивање права на самоодређење представља ди- 
скриминацију трудних жена у односу на осталу популацију? 

Као свеобухватно питање могло би се поставити да ли постоји био-
лошки тестамент (living will) у овом случају, или је дерогиран правом 
фетуса на развој? 

На ове правне и етичке дилеме настојаћемо да одговоримо кроз 
анализу изјава датих унапред и Закона о изјавама датим унапред државе 
Тексас, који су били предмет спора у конкретном случају.

ПАЦИЈЕНТОВЕ ИЗЈАВЕ ДАТЕ УНАПРЕД  
Појам, настанак, статус

„Надмоћна позиција лекара у односу на пацијента означавала се као 
патернализам где је лекар водио рачуна само о пацијентовом здрављу, а 
занемаривао је вољу и жеље пацијента. Он је био овлашћен да, попут оца 
или старатеља, одлучује уместо пацијента, а у хитним случајевима и про-
тивно пацијентовој вољи.”7 

6 Изрека пресуде у поступку Munjoz v. J. P. Smith. Доступно на: http://thaddeuspope.
com/images/MUNOZ_202053415-Judges-Order-on-Munoz-Matter.pdf

7 Радишић, Ј. (2008). Медицинско право. Београд: Номос, 93.
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Насупрот патерналистичком приступу где је лекар дуги временски 
период сматран надређеним пацијенту и где је у центар пажње стављана 
пацијентова болест или медицинска индикација, данас се у медицини као 
доминантан принцип узима принцип аутономије воље. Аутономија воље 
подразумева да централно место заузима пацијентова воља: да ли ће се 
подвргнути лечењу, на који начин и код кога. Аутономија воље произлази 
из неприкосновености физичког и психичког интегритета и зајамчена је 
најважнијим међународним актима у области људских слобода и права 
као и уставима појединачних држава. 

„Изјаве дате унапред представљају изјаву воље којом пунолетна и 
за расуђивање способна особа одређује какав медицинско-здравствени 
третман жели имати од тренутка када изгуби способност за расуђивање, а 
трећи и санитарне власти посебно су по томе дужни поступати.”8 

Изјаве дате унапред (advance directives) представљају право паци-
јента да слободно одучује о свему што се тиче његовог живота и здравља, 
осим у ситуацијама када то директно угрожава живот и здравље других 
лица. Изјава се може дати у писменој или усменој форми.

Такође, пацијент има право да одреди лице које ће у његово име 
дати пристанак, односно које ће бити обавештено о предузимању ме-
дицинских мера, у случају да постане неспособан да донесе одлуку о 
пристанку (овлашћено лице). На овај начин пацијент даје специјално пу-
номоћје лицу које ће накнадно супституисати његову вољу у вези са датим 
поступањем. У изјаве дате унапред спадају лична воља, изјава пацијента 
о каснијем поступању, али и пренос овлашћења на лице које ће донети 
одлуку када пацијент буде онеспособљен. Разлози накнадне онеспосо-
бљености пацијента могу бити озбиљна мождана оштећења која утичу 
на стање свести као последица саобраћајних и других несрећа, можданог 
удара, масивне плућне емоболије... затим и различите прогресивне боле-
сти као што су деменција, алцхајмерова болест, карциноми... Пацијентова 
воља може бити захтев за одбијањем механичке вентилације, кардиопул-
моналне реанимације, храњење путем цеви, антибиотика, као и захтев за 
пасивном еутаназијом.9 Настанак и развој изјава датих унапред везује се 
за Сједињене Америчке Државе крајем двадесетог века. Први пут су у 
правни систем уведене 1976. са циљем да заштите аутономију пацијента, 

8 Радоловић, А. (2019). „Биолошка опорука” у праву особности и медицинском праву 
(право особности и трговачко-здравствени аспекти). Зборник Правног факултета Свеучи-
лишта у Ријеци, 40(1), 150.

9 Rapport – Messinger, B., Baum, E., Smith, M. (2009). Advance care planning: 
Beyond the living will. Cleveland Clinic journal of medicine, Vol. 76, no. 5. Доступно на: 
http://147.126.239.16/lumen/MedEd/EOL/Beyond_the_Living_Will.pdf
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у случајевима када ће лица услед болести изгубити способност доноше-
ња одлука. На тај начин лекари ће пружити негу која је у складу са вољом 
лица, или вољом опуномоћеног лица, уколико је одређено.10 

1976. се у Закону о достојанственој смрти Калифорније11 спомиње 
као право одрасле особе да донесе писмено упутство на основу којег ће 
његов лекар одбити или повући процедуре за одржавање живота у случа-
ју терминалног стања. Поступци за одржавање живота дефинисани су као 
било који медицински поступак или интервенција приликом које се кори-
сте механичка или друга вештачка средства за одржавање, обнављање или 
супституцију виталних функција и која би служила само да се вештачки 
одложи тренутак смрти. Лекови против болова изричито су искључени из 
ове дефиниције. Терминално стање је дефинисано као неизлечиво стање 
узроковано повредом или болешћу која би према медицинској процени 
проузроковала смрт.12 

Након Калифорније су и друге државе САД почеле да уводе изјаве 
дате унапред у свој правни систем, док је на федералном нивоу Кон-
грес изгласао Закон о самоодређењу пацијента 1990, који је ступио на 
снагу 1991.13

Право на самоодређење пацијента, које данас представља веома ши-
рок и комплексан систем изјава датих унапред, проистиче из уставних 
правила садржаних у Четрнаестом амандману Устава САД, due process 
clause у оквиру права на слободу. Процесним клаузулама садржаним у 
Четрнаестом амандману Устава појединцу се пружа заштита од арбитрер-
ног лишавања живота, слободе или имовине.

Први случај у којем се расправљало о „праву на смрт” био је случај 
Cruzan v. Director14, случај девојке од двадесет пет година која је доживела 
саобраћајну несрећу и утврђено јој је трајно вегетативно стање. Њени ро-
дитељи су захтевали да јој лекари уклоне цев за исхрану, међутим лекари 
су то одбили јер би у том случају наступила смрт. На основу одговарајуће 

10 Silveira, M., Kim, S., Langa, K. (2010). Advance Directives and Outcomes of Surrogate 
Decision Making before Death. The New England Journal of Medicine, 362(13), 1212.

11 Govenment of California, The Natural Death Act, Sacramento, 1976. Доступно на: 
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/MHArchiveLtrs/MH-Ltr04-08_Encl_2.pdf

12 Jonsen, A. (1978). Dying Right in California — The Natural Death Act, Clinical 
Toxicology, Vol. 13(4), 513–522. Доступно на: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109 
/15563657808988256

13 United States Congress, Patient Self Detemination Act, Washington, 1990. Доступно 
на: https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449/text

14 Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261, 25. 6. 1990. 
Доступно на: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/497/261/
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процесне клаузуле Четрнаестог амандмана, право пацијената да одбију 
негу први пут је проглашено у овом случају. 

Врховни суд пресудио је да је држава Мисури прекршила пропи-
сану клаузулу одбијајући да дозволи уклањање животне подршке Ненси 
Крузан, чиме су јој одузели слободу доношења одлука – у њеном случају 
преко законског заступника – у погледу њене здравствене заштите.15 

Унапред изнета воља лица о каснијем непредузимању мера, 
саопштена писаним путем, али и преко тзв. сурогата (у овом случају ро-
дитеља), обавезујућа је за ординирајуће лекаре. Ова пресуда је утрла пут 
ширем дефинисању и промоцији самоодређења пацијента и изјава датих 
унапред. Њен највећи ефекат је био учвршћивање законског одобравања 
супституисане воље пацијента, у случајевима када не постоји унапред 
дата писана изјава самог лица на које се односи. 

Када је у питању Европа, право на самоодређење и телесни инте-
гритет се изводе из Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, члан 8, право на поштовање приватног и породичног 
живота, о којем се расправљало у случају Pretty v. UK.16 Суд у Стра-
збуру је сматрао да право на приватни живот обухвата психички и 
физички интегритет особе, самим тим и право на самоодређење шта ће 
радити са сопственим телом. Европска конвенција за заштиту људских 
права и основних слобода17 ограничава право на самоодређење чл. 8.  
ст. 2 који гласи:

„Јавна власт се не меша у вршење овог права, осим ако је такво 
мешање предвиђено законом и ако је то неопходна мера у демократском 
друштву у интересу националне сигурности, јавне сигурности, економске 
добробити земље, спречавања нереда или спречавања злочина, заштите 
здравља и морала или заштите права и слобода других.”

Конвенција о људским правима и биомедицини (Овиедо конвенци-
ја)18 чланом 5. регулише слободан пристанак лица на захват, након што 

15 Parks, B. (2020).  Eight and Fourteenth Amendment Concerns with the BoP Guide-
lines for Advance Directives. Dostupno na: http://www.voicesinbioethics.net/voices-in-bioet-
hics/2020/2/13/eighth-and-fourteenth-amendment-concerns-with-the-bop-guidelines-for-advan-
ce-directives

16 Pretty v. UK, ( App. No. 2346/02), 29. 4. 2002. 
17 Counciel of Europe, The Convention for the Protection of Human Rights and Fun-

damental Freedoms, Rome, 1950. Доступно на: https://www.echr.coe.int/Documents/Conven-
tion_SRP.pdf

18 Counciel of Europe,  Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the 
Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human 
Rights and Biomedicine, Oviedo, 1997. Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/
uploads/2012/11/images_files_Konvencija%20o%20ljudskim%20pravima%20i%20biomedicini.
pdf
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је о њему на адекватан начин информисано, као и право лица да пову-
че слободно дати пристанак. Члан 6. дефинише и штити положај лица 
која нису способна да дају пристанак, у њихово име то чини законски 
заступник или орган власти у њиховом најбољем интересу. Члан 7. огра-
ничава могућност медицинске интервенције над лицима са озбиљним 
менталним поремећајима без њиховог пристанка само на случајеве где 
би пропуштањем интервенције вероватно дошло до тешког оштећења 
њиховог здравља. 

Чланом 26. одређују се ограничења у коришћењу права и заштит-
них одредби ове Конвенције:

„Законом се могу прописати ограничења права садржаних у овој 
конвенцији уколико су неопходна у демократском друштву ради интереса 
јавне безбедности, спречавања злочина, заштите јавног здравља или ради 
заштите права и слобода других.” 

С обзиром да се настанак изјава датих унапред везује за САД, при-
хваћене су и уређене законима свих држава САД. Када су у питању државе 
Европе правна регулатива постоји у Немачкој, Уједињеном Краљевству,19 
Италији,20 Француској,21 Швајцарској,22 Шпанији23... Примера ради, у 
Немачкој су регулисане Законом о унапред датим изјавама, 1. 9. 2009.24 
Пацијент мора имати осамнаест година, мора бити свестан и способан за 
доношење одлуке, упознат са медицинским индикацијама у потпуности (у 
супротном породица може да оспори да је поступање израз пацијентове 
воље) и изјава се даје у писаној форми због правне сигурности. Уколико 
нема писане изјаве, полази се од претпостављене воље лица, саопштене 
од стране сурогата. 

19 Government of UK, Mental Capacity Act, London, 2005. Доступно на: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents

20 Goverment of Italy, Provisions for informed consent and advance directives, Rome, 
2017. Види више: https://www.researchgate.net/publication/331507979_A_review_and_analy-
sis_of_new_Italian_law_2192017_%27Provisions_for_informed_consent_and_advance_direc-
tives_treatment%27

21 Government of France, LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et des personnes en fin de vie, Paris, 2016. Доступно на: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id 

22 Federal Council of Swizerland, Swiss civil Code, Bern, 2020. Доступно на: https://
www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/202001010000/210.pdf

23 Government of Spain, Patients rights Law, Madrid, 2002. Доступно на: https://www.
global-regulation.com/translation/spain/1450750/law-41-2002-of-14-november%252c-regulatin-
g-patient-autonomy-and-rights-and-obligations-regarding-clinical-information-and-documentati-
on.html

24 Wiesing, U., Jox, R., Heßler, H., Borasio, G. (2010). A new law on advance directives 
in Germany. Доступно на: https://www.researchgate.net/publication/49640773_A_new_law_ 
on_advance_directives_in_Germany
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И поједине државе Европе, које су знатно касније од САД уредиле 
питања изјава датих унапред, познају и прихватају супституисано одлу-
чивање о мерама вештачког одржавања.

Када је у питању Закон о изјавама датим унапред државе Тексас, 
постоје три облика тих изјава:25

1. Изјава дата у складу са законом уређеним обликом, сачињена од 
стране квалификованог пацијента.26

2. Налог за непредузимање мера оживљавања ван болнице.27

3. Супституисано одлучивање особа према наведеном редоследу: 
 – законски старатељ лица,
 – особе са пуномоћјем за доношење одлука о здравственој 

заштити лица,
 – супружник,
 – пунолетно дете,
 – родитељ,
 – особа која је примила лице.

ЗАКОН О ИЗЈАВАМА ДАТИМ УНАПРЕД ДРЖАВЕ ТЕКСАС  
И КРАТАК ОСВРТ НА РЕШЕЊА ДРУГИХ ДРЖАВА САД

Закон о изјавама датим унапред државе Тексас донет је 1999. го-
дине. TADA обједињује три претходна прописа28 која се баве одлукама 
о престанку живота у јединствени акт. Примарни циљ је био ускладити 
три прописа која су уређивала ову област пре доношења TADA, отклања-
њем неконзистентности у одредбама о супституисаној вољи, извршеном 
ревизијом одобрених образаца за изјаве дате унапред и усвајањем конзи-
стентног и политички прихватљивог приступа правилима одговорности.29 

25 Government of Texas, Texas Advance Directive Act, Austin, 1999. Доступно на: https://
statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.166.htm

26 Пацијент са терминалним или иреверзибилним стањем које је дијагностиковао и 
потврдио надлежни лекар, TADA 166.031 (2).

27 DNR order.
28 Три прописа која су регулисала питања престанка живота пре TADA су били:

 –  Natural Death Act (1997);
 –  Out of a hospital do not Resuscitate law;
 –  Durable Power of Attorney for Health Care law (1997).

29 Mayo, T. (2009). The Baby Doe Rules and „Texas’s Futility Law” in NICU. Georgia 
State University Law Review, Vol. 25(4). Доступно на: https://readingroom.law.gsu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=2388&context=gsulr



219

 Ј. В. Дрљача, Правне дилеме мождане смрти трудне жене..., стр. 208–227

TADA је успоставио законом уређен вансудски поступак за реша-
вање спорова о престанку живота. Њиме се пружа законски имунитет 
лекарима који прекидају животно одржавање за које је процењено да је 
медицински узалудно. Процес подразумева преглед и утврђивање меди-
цинских критеријума од стране медицинског или етичког одбора. Ако 
постоји захтев за лечењем за који сматра да је медицински узалудан, ле-
кар може затражити етичку консултацију.30

Услови да би се успоставио законски имунитет лекара су: да по-
родица буде обавештена о затраженим консултацијама, да учествује у 
процесу консултација и да јој се достави извештај о утврђеном. Уколико 
се на овај начин не реши спор, породици се омогућује да у року од де-
сет дана од примљеног извештаја, изузетно ако суд одобри дуже, пронађе 
болницу и лекаре који би предузели тражене мере. Уколико чланови по-
родице не успеју да пронађу адекватну болницу и не обезбеде трансфер 
у прописаном року, ординирајући лекар, који је оценио да је медицинска 
мера узалудна, може је једнострано ускратити или обуставити терапи-
ју, без могућности да пред законом одговара за несавесно лечење.31 То 
са собом повлачи да одлука етичког одбора о узалудности лечења значи 
и да сви даљи трошкови одржавања пацијента у животу (премештај и 
здравствене услуге у некој другој институцији) падају на терет породи-
це. Самим тим, може се претпоставити да просечна америчка породица у 
таквим ситуацијама практично нема избора, јер је економски присиљена 
да одустане од таквог премештаја (здравствено осигурање не рефундира 
такве трошкове у САД). 

Закон о изјавама датим унапред Тексаса је неформално познат и под 
називом Texas Futile Care Law (Закон о медицинској узалудности Текса-
са). Када говоримо о медицинској узалудности (medical futility) не постоји 
јединствена дефиниција. Под појмом медицинске узалудности подразуме-
вамо медицински третман који према оцени лекарског тима у конкретном 
случају неће донети користи или ће чак и штетити умирућем пацијенту. 
Приликом оцене да ли је медицинска интервенција узалудна или не, кори-
сте се квантитативна и квалитативна метода. Колика је вероватноћа да ће 
пацијенту предузета мера пружити побољшање? Ако је бенефит изражен 
веома ниским процентом (око 1 %), ради се о непродуктивној интервен-
цији. Квалитативна метода се бави квалитетом самог побољшања. Низак 
ниво побољшања говори о непродуктивности интервенције. Довођењем 

30 Fine. R., Mayo, T. (2003). Resolution of futility by due process: Early experience with 
the Texas Advance Directive Act. Annals of Internal Medicine, 138(9), 744.

31 Government of Texas, Texas Advance Directive Act, Austin, 1999. Доступно на: https://
statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.166.htm
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свих параметара у релацију добија се процена медицинске (не)шкодљи-
вости интервенције.32

Као што је већ речено, овај пропис уређује положај лица о чијем 
се здравственом стању ради, али и положај ординирајућег лекара, као 
субјеката у процесу одлучивања о прекиду живота. Улога лекара у посту-
пању са умирућим или пацијентима у тешким стањима у себи обухвата 
све уобичајене медицинске активности, али и знатно више. Обухвата у 
себи и утврђивање да ли је лице сачинило изјаву дату унапред или је 
пренело на сурогата то овлашћењење, поступање у складу са вољом лица, 
као и одступање од воље лица у прописаним случајевима. Дужност ор-
динирајућег лекара је континуирано пружање члановима породице свих 
неопходних информација, процена корисности односно узалудности 
предузимања појединих мера, и давање предлога на основу те процене. 
Интенција законодавца је била да се доношењем TADA унапреди положај 
лица према коме треба да се предузму медицинске мере кроз уређење 
питања везаних за изјаве дате унапред. Такође, намера је била и да пружи 
заштиту лекарима да не одговарају пред судом уколико поступају у скла-
ду са вољом лица, али да им пружи заштиту од прекомерних захтева за 
одржањем умирућег које чланови породице могу да поставе. У том сми-
слу овај закон пружа, односно требало би да пружа обједињену заштиту 
за оба субјекта, поступање према вољи пацијента од стране надлежног 
лекара који за дато поступање неће одговарати. 

У највећем броју случајева на које се примењује, одредбе TADA 
нису спорне, с обзиром да се ослањају на федерални Закон о самоодлу-
чивању пацијента из 1990. и у складу су са решењима садржаним у првој 
пресуди о овом питању, Cruzan v. Director. Међутим, као и у бројним 
другим областима, федерални закон је начелно регулисао питање ауто-
номије воље умирућих пацијената и оставио државама да конкретизују 
питања, формуларе за изјаве дате унапред, па и поједина одступања од 
воље пацијента. Једно од тих одступања је члан 166.049 TADA33 којим је 
предвиђено да: 

„Особа не може да повуче или прекине мере лечења у случају да је 
пацијент трудна жена.” 

У случају Munjoz v. J. P. Smith повео се спор око тумачења члана 
166.049 TADA. Лекари су се позвали на наведени члан као аргумент да не 
обуставе вештачко одржавање.

32 Jecker, N. (1992). Medical Futility. Who decides? Доступно на: https://www.research-
gate.net/publication/21557071_Medical_Futility_Who_Decides

33 Government of Texas, Texas Advance Directive Act, Austin, 1999. Доступно на: 
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.166.htm



221

 Ј. В. Дрљача, Правне дилеме мождане смрти трудне жене..., стр. 208–227

Као што је већ речено, на основу TADA искључена је лекарска одго-
ворност за непредузимање даљих мера у складу са вољом лица. Међутим, 
наведеним чланом TADA постављен је захтев за предузимањем даљих 
мера, независно од воље лица, у циљу очувања и развоја фетуса. Овај 
изузетак од права на самоодређење, у циљу заштите фетуса, познат је као 
клаузула о искључењу воље у случају трудноће.

Клаузула о искључењу воље у случају трудноће није усамљени слу-
чај законодавне регулативе у држави Тексас. Постоји већи број држава 
САД које садрже овакве клаузуле и које би се према Сперлингу могле 
категорисати у шест група с обзиром на степен рестриктивности: 

1. потпуно искључење изјаве дате унапред током целе трудноће 
независно од могућности развоја фетуса, представља најрестриктивније 
решење;

2. могућност, вероватноћа или медицинска сигурност да ће се фетус 
развити до рођења искључује вољу лица;

3. одрживост фетуса као критеријум за ограничење изјаве дате уна- 
пред;

4. физичка штета или бол трудној жени. Поред захтева за разумном 
медицинском вероватноћом да ће се фетус развити до рођења, захтева се 
и могућност хуманог поступања према пацијенту, ублажење бола и оне-
могућавање настанка физичке повреде;

5. оспорива претпоставка о наставку лечења. Закон о изјави датој 
унапред Минесоте нуди јединствен приступ. Одредба о трудноћи гласи: 
„Када пацијенткиња која нема способност доношења одлука затрудни, и 
ако постоји разумна медицинска процена да би фетус могао преживети 
до рођења, здравствени радник претпоставља да би пацијент желио да му 
се пружи здравствена заштита.” Овај приступ признаје интерес државе за 
потенцијални живот фетуса, уз задржавање права труднице на повлачење 
лечења. На овај начин покушавају се довести у равнотежу женска права 
са државним интересом у заштити живота фетуса;

6. вероватноћа да се фетус неће родити жив. У Охају се мере вештач-
ког одржавања могу одбити или повући, ако надлежни лекар у складу са 
медицинским стандардима процени да се фетус не би родио жив.34

Према истраживању из 2012. године који је спровео Центар за 
женске студије у политици, тридесет седам држава имало је клаузулу о 
искључењу у случају трудноће у својим Законима о изјавама датим уна-
пред. Дванаест држава, укључујући Мичиген, Индијана и Висконсин 

34 Sperling, D. (2005). Do pregnant women have (Living) Will?. Journal of Health Care 
Law & Policy, 8(2), 334–336. 
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аутоматски поништава изјаву дату унапред за труднице, без изузетака и 
без обзира на стање у којем се она налази. Прописи у четрнаест држа-
ва, укључујући Илиноис, прописују да су лекари дужни да предузимају 
мере вештачког одржавања уколико је вероватно да ће се фетус развити 
до тачке „живог рођења” или одрживости изван материце. Само пет др-
жава омогућава трудницама да укључе своје жеље које се тичу трудноће 
у изјаве дате унапред, и гарантују да ће се њихова упутства поштовати.35

ПРАВО НА САМООДРЕЂЕЊЕ  
И КЛАУЗУЛА О ИСКЉУЧЕЊУ У СЛУЧАЈУ ТРУДНОЋЕ

Када говоримо о праву на самоодређење трудних жена, највећи 
број држава САД, настоји да интерес за заштитом фетуса укључи у сво-
је прописе о изјавама датим унапред. У поступку Munjoz v. J. P. Smith 
разматрало се да ли се члан 166.049 односи и на лица која су претрпела 
иреверзибилна оштећења мозга или не. Да ли је право на самоодређење 
апсолутно искључено када је укључена трудноћа, или је државни интерес 
ограничен и условљен стањем лица према коме се предузимају мере?

Епилог поступка и судско образложење у пресуди Munjoz v. J. P. 
Smith је био да се ова одредба односи само на лица којима није утврђена 
мождана смрт. Клаузула о искључењу због трудноће односи се на жене 
које су претрпеле потенцијално реверзибилно оштећење (нпр. трајно 
вегетативно стање). Оправданост искључења воље заснива се на очува-
ности дела функција, када је могуће побољшање стања њиховог стања, те 
држава даје примат праву фетуса да се развија спрам права индивидуе.36 

У случају Munjoz v. J. P. Smith, лекари су погрешили што су њено 
тело задржали на вештачкој подршци због дилеме око TADA. Ови случа-
јеви, иако ретки, стварају велики емоционални и финансијски губитак за 
породице, лекаре и судове.37

Лекари су даљим предузимањем мера вештачког одржавања нару-
шили њено право на самоодређење, неповредивост телесног интегритета, 
као и право на достојанствену смрт. 

35 Rinkus, K. (2014). The Pregnancy Exclusion in Advance Directives: Are Womans’s 
Constitutional Rights Being Violated?. Public Interest Law Reporter, Vol. 19(2). Доступно на: 
https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1196&context=pilr

36 Gostin, L. (2014). Legal and Ethical Responsibilities Following Brain Death: The Mc-
Math and Muñoz Cases. Доступно на: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1311/

37 Longmire-Jefferis, V. (2014). Termination of Pregnancy Pre-Viability and the Dilemma 
of Maternal Artificial Life Support: An Examination of Texas State Law and Advance Directives. 
Health law Perspectives. Houston: Universiy of Houston, 7.
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Дилеме око правног положаја Марлисе Муњоз и последично крше-
ње њених права произашло је из нејасноћа самог члана TADA и његове 
рестриктивне интерпретације. Формулација да особа не може да повуче 
или прекине мере лечења у случају да је пацијент трудна жена, отворила 
је дилеме за надлежне лекаре да ли је и када допуштена обустава ве-
штачке подршке, или би обустава вештачке подршке трудној жени увек 
представљала кршење закона, независно од њене воље, њеног стања и 
стања фетуса. 

Значај случаја Munjoz v. J. P. Smith огледа се у томе што је први пут 
разматрано да ли је клаузула о искључењу воље у случају трудноће при-
мењива на мождано мртве. Пресуда судије Валаса пружила је тумачење 
одредбе TADA и отклонила дилеме правног положаја ове категорије лице 
не само у Тексасу, него и у другим државама САД које у својим прописи-
ма садрже сличне формулације. 

Право на самоодређење не може бити ограничено државним инте-
ресом, нити је допуштена примена клаузуле о искључењу због трудноће. 
Чланом 166.049 се не врши дискриминација ове популације у односу 
на осталу, с обзиром да се он не примењује уколико је наступила смрт 
труднице. Са друге стране, у погледу питања да ли је разматрани члан у 
колизији са четрнаестим амандманом Устава САД, одговор је негативан. 
Четрнаестим амандманом Устава САД38 из којег је проистекло право на 
самоодређење, гарантује се само право на судски поступак у којем ће се 
одлучивати о здравственим мерама. Члан 166.049 TADA није неуставан и 
и даље има своју примену у правном систему државе Тексас.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Након окончаног судског поступка Munjoz v. J. P. Smith, комисија 
за израду Закона о изјавама датим унапред државе Тексас (TADA) дала је 
саопштење да циљ прописа није био да се дерогира право на слободан 
избор и да законом утврди примат права фетуса спрам права лица у чи-
јем се телу развија. С обзиром на мали број ових специфичних случајева 
у пракси, приликом доношења Закона изостала је јаснија и прецизнија 
формулација клаузуле о искључењу воље у случају трудноће. Ипак, по-
стојање малог броја оваквих случајева не значи да последице нису биле 
трагичне и трауматичне за њену породицу. Овакав пропуст за последи-

38 Гарантује се да држава никог неће лишити живота, слободе, или имовине без одго-
варајућег судског поступка. 14. Амандман Устава САД. Доступно на: https://www.govinfo.
gov/content/pkg/GPO-CONAN-2002/pdf/GPO-CONAN-2002-9-15.pdf
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цу је имао вишемесечно одржавање у животу особе која није желела да 
се према њој предузимају додатне мере, већ да јој се омогући природна 
смрт. Мере су предузимане у циљу одржања фетуса који није био одржив. 
Одсуство кисеоника у трајању од сат времена створило је и за фетус те-
шке абнормалности у првим данима од када је Марлиса добила плућну 
емболију, док су мере обустављене два месеца након што су наведене 
околности констатоване. У та два месеца предузимане су разне мере ко-
јима се нарушавао телесни интегритет, којима је онемогућено право на 
достојанствену смрт и породици да је сахрани.

Наведени поступак изазвао је велику пажњу и покренуо је поле-
мику унутар струке, али и у медијима: да ли примену наведене клаузуле 
треба искључити и у случајевима када није наступила мождана смрт 
трудне жене, када су и даље могуће мере вештачке подршке, али постоји 
њена воља да се те мере не предузимају. Све је више дисонантних гласова 
да ова одредба има дискриминишући карактер и да би је у потпуности 
требало искључити у свим случајевима када постоји захтев лица да се 
мере не предузимају. Јавни интерес не би смео да дерогира вољу лица у 
приватној сфери, с обзиром да је тај простор Уставом зајемчен. Међутим, 
такво становиште је за сада прихваћено у свега пет држава САД. С об-
зиром да се ради о знатно осетљивијој области где се и даље оперише са 
вероватноћама опоравка пацијента, али и могућностима развоја здравог 
фетуса, остаје да се види у ком правцу ће се даље развијати државна по-
литика, али и судска пракса у погледу овог питања.
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LEgAL DILEMMAS OF MATERNAL BRAIN DEATH 
The Case of Marlise Muñoz

Review Article

Jagoda V. Drljača
Institute of Social Sciences, Belgrade

S u m m a r y

The subject of this article is a case that occurred in Texas in 2013, which has caused 
great debate between medical and legal professionals, and has stirred public concern. Mar-
lise Munoz, 14 weeks pregnant, suffered a massive pulmonary embolism which resulted 
in brain death. Marlise’s will had been that in the case of irreversible brain damage, doc-
tors don’t somatically support her. Despite Marlise’s will, as announced by her husband 
Eric, and confirmed by her parents, doctors decided to keep her on artificial life support 
until delivery, or while the fetus is viable. The reason for this decision had been found in 
the Texas Advance Directives Act (TADA). The main problem with this regulation and 
interpretation thus set is the collision between the rights of the individual who has made a 
decision about their physical integrity and the right of the fetus to continue to develop. In 
this case, no account was taken of the brain anomalies and damages that the fetus would 
suffer, developing from week 14 inside a brain-dead mother on life-support. The aim of 
this research is to analyze advance directives, whether the regulations derogate a living 
will when the patient is a pregnant woman, and the justification for the derogation, with 
special reference to the controversial TADA. In the concluding considerations, I will ana-
lyze which legal and ethical dilemmas arise in these cases.

Keywords: brain death, advance directives, pregnant woman, dignified death, Texas 
Advance Directives Act (TADA)
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SuDSkOMEDICINSkO vEŠTAčENjE NAkNADE 
ŠTETE zBOg TRAjNO POvEĆANIH POTREBA1

SAŽETAK: Čl. 195. Zakona o obligacionim odnosima reguli-
sano je pitanje naknade štete u slučaju telesne povrede ili narušenja 
zdravlja. Jedan od vidova naknade takve štete jeste i renta koja se 
može dosuditi oštećenom licu ukoliko su njegove potrebe trajno po-
većane (st. 2. navedenog člana). Trajno povećane potrebe ima onaj 
oštećeni čije je zdravlje narušeno ili mu je životna aktivnost uma-
njena na taj način da više nije u stanju da samostalno zadovoljava 
osnovne životne potrebe ili ih može zadovoljiti tek uz uložen po-
jačan napor. Takvo lice se po pravilu u obavljanju svojih osnovnih 
životnih potreba oslanja na pomoć drugog lica. 

Kada se u parničnom postupku postavljaju zahtevi kojima ošte-
ćeni potražuju naknadu na ime tuđe pomoći zbog trajno povećanih 
potreba, kao dokazi u prilog takvim zahtevima uz medicinsku do-
kumentaciju najčešće se prilažu računi o uslugama drugog lica, o 
prevozu do određenog odredišta, zdravstvene ili druge ustanove; 
dok se vreme za tuđu pomoć određuje po slobodnoj proceni veštaka. 
Slobodna procena veštaka bez bližih smernica o načinu na koji se 
ta procena vrši i o faktorima koji utiču na procenu uliva nesigur-

* Rad je primljen 16. 9. 2019, a prihvaćen je za objavljivanje 29. 1. 2020. godine.
  Autori se toplo zahvaljuju prof. dr Ivanu Mikovu na stručnoj i metodološkoj pomoći u 

izradi ovog rada.

 *
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nost kod svih procesnih subjekata. Cilj ovog rada je da pruži novi, 
pouzdaniji i precizniji pristup za procenu vremena za koje je tuđa 
pomoć potrebna.

U radu se prikazuju redukovane vrednosti posledica oštećenja 
po padajućem meniju radi određivanja optimalnog vremena za tuđu 
pomoć. Razlučuju se osnovne radnje u kojima nije potrebna tuđa po-
moć – pasivni deo, kao što je spavanje, mirovanje u krevetu, sedenje 
na ležaju ili fotelji, i aktivni deo (fiziološke potrebe, kupanje, šiša-
nje, rezanje noktiju, samostalno svlačenje, oblačenje, obuvanje) gde 
je znatan udeo tuđe pomoći. Sagledavanjem aktivnog dela osnovnih 
životnih potreba u relaciji sa redukovanom vrednošću posledica po 
padajućem meniju dolazi se do optimalnog vremena za tuđu pomoć.

Ključne reči: tuđa pomoć, sudskomedicinsko veštačenje, funk-
cionalni deficit po padajućem meniju, optimalno vreme

uvOD

Bolest ili povređivanje može se okončati različitim ishodom: potpunim 
ozdravljenjem, nepotpunim ozdravljenjem sa težim ili blažim posledicama i 
smrtnim ishodom. Potpuno ozdravljenje (lat. restitutio ad integrum, sanatio 
ad integrum)1 je najčešći oblik završetka bolesti ili povređivanja što se kon-
statuje dijagnostičkim postupcima. Zdravstvene posledice (lat. residuum morbi 
– ostatak oboljenja) postoje kod povređenih ili bolesnih lica koja mogu biti 
trajno ili ograničeno sposobna za obavljanje određenih životnih aktivnosti, a 
neka lica imaju potrebu za stalnom tuđom pomoći. Pomoć određenom licu 
koje nije u stanju da samostalno zadovoljava osnovne životne potrebe ili ih 
zadovoljava sa pojačanim naporom ostvaruje se putem asistencije drugog lica 
pri obavljanju tih životnih potreba. Pitanje naknade troškova za pomoć drugog 
lica zbog trajno povećanih potreba korisnika takve pomoći regulisano je u na-
šem pravnom sistemu u okviru dve oblasti: socijalne zaštite i građanskopravne 
odgovornosti za štetu. 

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, može se 
ostvariti u upravnom postupku pred Republičkim fondom za penzijsko i in-
validsko osiguranje (u daljem tekstu PIO fond). Osnov za zahtev upućen PIO 
fondu proizlazi iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je 
predviđeno da:

„Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica (…) koje je 
nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije 

1 Ivković-Lazar, T., Kovač, T., Lepšanović, L., Pejin, D., Popović, K., ... Živanović, M. 
(2001). Praktikum fizičke dijagnostike sa osnovama interne propedeutike. Novi Sad: Medicinski 
Fakultet Novi Sad.
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sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih 
pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higi-
jenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i 
kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05”.2

Istovremeno, Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da:
„Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog 

telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdrav-
stvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje 
osnovne životne potrebe…”3 

Ovu novčanu naknadu, međutim, treba razlikovati od novčane rente kao 
vida naknade štete za oštećenog kod kog postoji trajno povećanje potreba. 

Naime, čl. 195. Zakona o obligacionim odnosima predviđena je obaveza 
naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušenja zdravlja, pri čemu je u st. 2. 
istog člana određeno da:

„Ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi 
zaradu, ili su mu potrebe trajno povećane (podvukli autori), ili su mogućnosti 
njegovog daljeg razvijanja i napredovanja uništene ili smanjene, odgovorno lice 
dužno je plaćati povređenom određenu novčanu rentu, kao naknadu za tu štetu.” 4

Smisao ovakve zakonske odredbe jeste u tome da oštećeni ima pravo 
na novčanu rentu koja se određuje za ubuduće. Ona po svojoj visini treba da 
bude takva da omogući naknadu troškova tuđe pomoći, kada je kod oštećenog, 
kao posledica povređivanja ili oboljenja, umanjena životna aktivnost na takav 
način da mu je potrebna tuđa pomoć radi zadovoljavanja osnovnih potreba 
(prilikom kretanja, oblačenja, uzimanja hrane i zadovoljavanja drugih svako- 
dnevnih potreba). Za dosuđenje naknade po ovom osnovu dovoljno je utvr-
đenje neophodnosti pomoći drugog lica, a naknada se odmerava prema visini 
izdataka potrebnih za obezbeđivanje takve pomoći i vremena tokom kog je 
potrebna tuđa pomoć zbog trajno povećanih potreba.5 

Zadatak veštaka medicinske struke prilikom veštačenja u vezi sa traj-
nim povećanim potrebama oštećenog je na prvom mestu da utvrdi da li postoji 
povećanje potreba. Ukoliko utvrdi da takvo povećanje potreba postoji, veštak 
treba da se izjasni (na dovoljno precizan način) o vremenu za koje je tuđa po-
moć potrebna. Izraz „vreme za koje je tuđa pomoć potrebna” ovde označava 

2 Službeni glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004. – odluka USRS, 84/2004. – dr. zakon, 
85/2005, 101/2005. – dr. zakon, 63/2006. – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 
62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018. i 46/2019. – odluka US, čl. 41a, st. 2.

3 Službeni glasnik RS, br. 24/201, čl. 92. st. 1.
4 Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89. – odluka USJ i 57/89; Službeni list SRJ, 

br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003. – Ustavna povelja. 
5 Presuda Vrhovnog suda Srbije br. Rev. 415/92. od: 13. 9. 2003. 
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broj časova tokom dana za koje je oštećenom potrebno pružiti asistenciju od 
strane drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. 

Osnovni problem u dosadašnjoj praksi veštačenja sastoji se u tome što 
nije utvrđen objektivni kriterijum o tome na koji način se utvrđuje vreme 
tokom kog je potrebno ukazati pomoć drugog lica oštećenom zbog trajno po-
većanih potreba u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti.6 Vreme potrebno 
za tuđu pomoć zavisi od više faktora: težine posledica povrede, zatim od pola, 
dobi, komorbiditeta i fizičke kondicije oštećenog. Navedeni faktori moraju se 
uvek iskazati individualno, primenom proverljivih objektivnih kriterijuma. Po-
sebno treba imati u vidu da se veštak u svom nalazu i mišljenju izjasni samo 
o onome što je u vezi sa neposrednim uzrokom povećanih potreba. Drugim 
rečima, potrebno je da se u računicu povećanih potreba uzmu u obzir samo po-
sledice štetnog događaja a ne i eventualne ranije povrede ili narušenje zdravlja 
kod oštećenog.7 

Nažalost, u literaturi ne postoji pouzdan i opšteprihvaćen pokazatelj o 
vremenu koje je neophodno za obavljanje osnovnih životnih potreba.8 Na pri-
mer, kod težih psihičkih bolesnika je neophodan stalni nadzor radi prevencije 
neželjenog događaja. Sa druge strane, opšte je poznato da u praksi vlada stav 
da bi pomoć drugog lica u vremenu od jednog do nekoliko sati dnevno znatno 
doprinela podizanju nivoa kvaliteta života ovakvih osoba i njihovoj socijali-
zaciji. Zbog toga se nameće potreba za kvalitetnim i proverljivim pristupom u 
veštačenju ovakvih slučajeva koji bi dao odgovore na pitanja kada je pomoć 
neophodna i koliko dugo ona treba da traje. 

METOD RADA zA vEŠTAčENjE  
TRAjNO POvEĆANIH POTREBA

Za ovo veštačenje potrebno je odrediti:
 – neophodnost pomoći drugog lica zbog trajno povećanih potreba 

– kritični funkcionalni deficit za pomoć drugog lica;
 – redukovanu vrednost posledica određenu primenom „padaju- 

ćeg menija”;

6 Ivanov, Z. (2010). Preporuke za sudskomedicinsko veštačenje potrebe i ograničenja vre-
mena za tuđom pomoći. Svet rada. Beograd: Eko centar, 302–315.

7 Ivanov, Z. (2016). Preporuka za veštačenje umanjenja radne sposobnosti uvažavajući 
individualnost, fizičko i psihofiziološko opterećenje sa posledicama oštećenja zdravlja. Vještak. 
Banja Luka: Centar za vještačenje Zenit, 27–38.

8 Davila, S. (2017). Ocjena tuđe pomoći i njege kod povrijeđenih osoba. Vještak. Zagreb: 
Hrvatsko društvo sudskih veštaka i procijenitelja, 179–181.
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 – osnovne životne potrebe, hronometraža, aktivni i pasivni deo 
obavljanja osnovnih životnih potreba; 

 – optimalno vreme potrebe za tuđom pomoći.

Neophodnost pomoći drugog lica zbog trajno povećanih potreba  
– kritični funkcionalni deficit za pomoć drugog lica

Utvrđenje procenta pojedinačnih i ukupnog anatomskog i funkcional-
nog oštećenja obavlja se prema standardima koji proizlaze iz: Pravilnika o 
utvrđivanju telesnih oštećenja,9 opštih uslova za osiguranje lica od posledica 
nesrećnog slučaja nekoliko osiguravajućih kuća, Preporuke Udruženja vešta-
ka u medicini rada iz 2015. godine,10 te Evropske tabele za ocenu oštećenja 
fizičkog i psihičkog integriteta u medicinske svrhe.11 Za potrebe ovog rada, 
standarde koji proizlaze iz gore pobrojanih izvora označavaćemo kao prihva-
ćene stručne standarde. 

Uvidom u psihičke i fizičke posledice oštećenog, veštak određuje stepen 
funkcionalne narušenosti njegovog integriteta što je od značaja za utvrđenje 
neophodnosti za tuđom pomoći zbog trajno povećanih potreba. 

Predlažemo da se pravo na tuđu pomoć prizna kada ukupne posledi-
ce oštećenja zdravlja prelaze 100 (procentnih) poena, pri čemu se za svaku 
pojedinačnu povredu ili oštećenje određuje zaseban procenat umanjenja funk-
cionalnosti, a svaki procenat iz Tabele12 predstavlja jedan (procentni) poen u 
konačnom zbiru.

Primer:
Prema Tabeli za orijentacionu kvantifikaciju anatomskih i funkcionalnih 

poremećaja organizma kao posledica povreda i bolesti,13 prikazane su donje 
maksimalne vrednosti pretpostavljene umanjene funkcije organa (npr. mozga) 
ili dela tela (npr. dominantne ruke) u koloni (1) tabele u nastavku, u odnosu na 
vrednosti individualnog umanjenja sposobnosti kod oštećenog kao posledice 
štetnog događaja (što je iskazano u koloni (2) tabele u nastavku).

9 Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja, Službeni glasnik RS, br. 105/03. i 120/08.
10 Govedarica, V. (2015). Preporuke za veštačenje umanjenja životne aktivnosti i umanje-

nja radne sposobnosti. Beograd: Udruženje sudskih veštaka u medicini rada. 
11 European physical and mental disability rating scale for medical purposes, Anex II 

(Evropska tabela za ocenu oštećenja fizičkog i psihičkog integriteta u medicinske svrhe, Aneks 
II). Preuzeto 4. 1. 2019. sa https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/annex_II_staff_rules_ft.pdf 

12 Oštećenja se prikazuju i računaju u skladu sa Tabelom za orijentacionu kvantifikaciju 
anatomskih i funkcionalnih poremećaja organizma kao posledica povreda i bolesti koju je sasta-
vilo Udruženje sudskih veštaka u medicini rada. Govedarica, V., Filipović, D., Vidaković,  A. 
(2015). Tabela za orijentacionu kvantifikaciju anatomskih i funkcionalnih poremećaja organizma 
kao posledica povreda i bolesti. Svet rada, (3/2015), 374–390.

13 Ibid. 
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Funkcionalni poremećaji

Tabela 1 – Orijentaciona kvantifikacija anatomskih i funkcionalnih poremećaja 

Tačka Funkcionalni poremećaji (1) (2)

3. а) Povrede mozga sa posledičnim psihoorganskim 
sindromom

70 % 50 %

114. б) Smanjena pokretljivost dominantne ruke u ramenom 
zglobu, upoređena sa zdravom rukom 25 % 20 %

189. а) Smanjena pokretljivost desnog kolenog zgloba, 
upoređena sa zdravim kolenom 20 % 10 %

197. б) Smanjena pokretljivost desnog skočnog zgloba 15 % 15 %

197. б) Smanjena pokretljivost levog skočnog zgloba 15 % 15 %

UKUPNO 110

Nađen deficit od 110 poena zadovoljava gore navedeni predlog da se pri-
hvati postojanje povećanje potreba oštećenog onda kada se veštačenjem utvrdi 
da je ukupan zbir deficita prevazišao 100 poena funkcionalne narušenosti, te se 
konstatuje da je neophodna tuđa pomoć.

Redukovana vrednost funkcionalne narušenosti   
određena primenom „padajućeg menija“

Vrednosti funkcionalne narušenosti su primenjene u odnosu na pri-
hvaćene stručne standarde. Istim standardima takođe je prihvaćeno da se 
procentualno ne uvećavaju za sedeterni rad. 

Više osiguravajućih kuća u Srbiji i okruženju primenjuje princip padaju-
ćeg menija za telesni deficit kod višetrukog povređivanja.14 Međutim, nailazi 
se i na izuzetke ako su pojedini delovi lokomotornog sistema ili organi po-

14 Basler neživotno osiguranje a.d.o. (2008). Tabela za određivanje trajnog procenta traj-
nog invaliditeta kao posledica nesrećnog slučaja. Beograd: Basler neživotno osiguranje a.d.o.; 
Wiener Staedtische osiguranje AD Beograd. (2008). Tabela za utvđivanje procenta trajnog gu-
bitka opšte radne spobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode). 
Beograd: Wiener Staedtische osiguranje AD Beograd; Delta osiguranje AD Beograd. (2004). Ta-
bela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne spobnosti (invaliditeta) osiguranika kao 
posledice nesrećnog slučaja (nezgode). Novi Beograd: Delta osiguranje AD Beograd; DDOR 
Novi Sad. (2009). Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne spobnosti (invali-
diteta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode). Bački Petrovac: Kultura.



234

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 2/2020.

vređeni, ukupna vrednost funkcionalne narušenosti ne može preći procenat za 
potpuni gubitak dela tela ili organa.

Dakle, kod višestrukih povreda lokomotornog sistema, kičme i organa 
ukupan telesni deficit se određuje tako što se za najveću posledicu uzima ceo 
procenat predviđen u tabeli, od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina 
vrednosti procenta predviđenog u tabeli i tako redom 1/4, 1/8, 1/16. Ukupan 
procenat ne može premašiti procenat predviđen tabelom za potpuni gubitak 
dela tela ili organa.

U predloženom postupku se uzima vrednost koja je uslovila neophod-
nost tuđe pomoći, i to u punoj tabličnoj vrednosti. Ostala oštećenja se vrednuju 
tako što se uzima najveća tablična vrednost koja se deli sa 2, zatim sledeća 
najveća se deli sa 4, sledeća sa 8 itd. Njihova sumacija predstavlja redukovanu 
vrednost funkcionalne narušenosti određene primenom „padajućeg menija” i 
interpretira se u odnosu na intenzitet i trajanje fizičkog napora.15

Za određivanje redukcije funkcionalnog oštećenja postoje i drugi 
pristupi.16

Tabela 2.

Funkcionalni deficit Vrednost

Tačka po Preporuci17

 3. a)              = 50,00 %
114. б) 20 % / 2 = 10,00 %
197. б) 15 % / 4 =   3,75 %
197. б) 15 % / 4 =   3,75 %
189. а) 10 % / 8 =   1,25 %

Ukupno 50+10+3,75+3.75+1,25 = 68,75 %

Dakle, vrednost 68,75% predstavlja redukovanu vrednost po padaju-
ćem meniju za dalji postupak radi određivanja indikativnog vremena za tuđu 
pomoć.17

15 Ivanov, Z. (2017). Metodološki aspekti veštačenja umanjene radne sposobnosti u pro-
centima. Zbornik radova Drugi Kongres Udruženja sudskih vještaka Crne Gore. Budva: Udruže-
nja sudskih vještaka Crne Gore, 27–38. 

16 Feron, P. (2000). Vade-mecum de l’évaluation médico-légale: l’invalidité, l’incapacité, 
le handicap et le dommage corporel en droit belge. Larcier; La Regle de Balthazar. (2017). Preu-
zeto 15. 4. 2019. sa: http://sfohcb.pagespersoorange.fr/files/Guides_pratiques_022/5_Guide_Pra-
tique_Regle_baltazar.pdf ; Bradić, V. (2013). Orijentacijske medicinske tablice za procjenu sma-
njenja životne aktivnosti. Zagreb: Zagrebačka stvarnost. 

17 Govedarica, V. (2015). Preporuke za veštačenje umanjenja životne aktivnosti i umanje-
nja radne sposobnosti. Beograd: Udruženje sudskih veštaka u medicini rada.
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Osnovne životne potrebe, distribucija i hronometraža,   
aktivni i pasivni deo

 Osnovne životne potrebe u ovom modelu su: 1. boravak u krevetu i spa-
vanje, 2. sedenje, ležanje, 3. priprema hrane, hranjenje, 4. samozbrinjavanje, 
5. samostalno oblačenje, svlačenje i obuvanje, 6. samostalno kretanje, kako je 
sve i prikazano u Tabeli broj 3 koja sledi.

Tabela 3 – Hronometraža osnovnih životnih potreba

Br. Segmenti Opis svakodnevnih 
radnji

Trajanje/
min.

Pasivni 
deo/min.

Aktivni 
deo/min.

1 1. boravak u krevetu spavanje 600 600 0
2 odmor 120 90 30

Svega 720 690 30
1

2. sedenje, ležanje

ustajanje – stolica 20 20 0
2 sedenje – stolica 70 70 0
3 ležanje – ležaj 10 10 0
4 pomeranje u ležaju 60 60 0
5 ustajanje iz ležaja 50 20 30

Svega 210 180 30

1

3. hranjenje, 
pripremanje

odlazak na pijacu, 
nošenje namirnica 30 0 30

2

spremanje obroka,
upotreba kuhinjskog 

pribora pri 
spravljanju jela

30 0 30

3 samostalno služenje 
priborom za jelo 5 0 5

4 spremanje i pranje 
posuđa 10 0 10

Svega 75 0 75

1

4. samozbrinjavanje

samostalni odlazak  
u toalet 30 0 30

2

samostalno sedanje  
na WC šolju,

samostalno ustajanje  
sa WC šolje

15 0 15

3
samostalna higijena 

posle obavljene 
nužde

10 0 10

4 brijanje, pranje zuba 10 0 10
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5

4. samozbrinjavanje

samostalno kupanje  
u kadi 10 0 10

6 brisanje tela i lica 5 0 5

7
samostalno oblačenje 

i svlačenje donjeg 
veša

10 0 10

Svega 90 0 90

1 5. samostalno 
svlačenje, 
oblačenje, 
obuvanje

održavanje odeće 
obuće, pranje, 
četkanje

10 0 10

2

samostalno svlačenje 
i oblačenje,

samostalno obuvanje 
i izuvanje

20 0 20

Svega 30 0 30

1

6. kretanje

samostalno kretanje  
u kući 30 0 30

2 samostalno kretanje  
u okućnici 0 0 0

3 samostalno kretanje  
u gradu 0 0 0

4 korištenje sredstava 
javnog saobraćaja 0 0 0

Svega 30 0 30

UKUPNO 285

Obavljanje osnovnih životnih potreba je onemogućeno ili znatno oteža-
no usled telesnih i psihičkih posledica. Određuje se hronometraža osnovnih 
potreba za 24 časa (1.440 minuta).

Težina fizičkog napora za osnovne potrebe određena je uvažavajući za-
jedničke elemente u klasifikacijama i kriterijumima18, težine rada u kJ/min i 
MET (Haskel),19 težine fizičkog rada.20 

Hronometraža se određuje na osnovu razgovora sa oštećenim i njemu 
bliskim osobama koje su svakodnevno sa njim. Koristi se iskustvo veštaka u 
sudskim sporovima i vreme se određuje aproksimativno.

18 Pavlović, M. (2016). Veštačenje umanjenja radne sposobnosti i životne aktivnosti kod 
bolesnika sa najčešćim kardiovaskularnim oblenjima. Svet rada. Beograd: Eko centar, 238–263. 

19 Haskel, LАW. (1978). Design and Rehabilitation of cardiac conditioning programs. In: 
Wanger, О. N. Rehabilitation of coronary patients. New York: John Wiley and sons, 203–241.

20 Paranosić, M. (1996). Metodologija za utvrđivanje posebnih uslova na radu. Beograd: 
Zaštita rada; Govedarica, V. (2017). Veštačenje umanjenja radne sposobnosti kod posledica mo-
notraume. Zbornik radova Drugi Kongres Udruženja sudskih vještaka Crne Gore. Budva: Udru-
ženja sudskih vještaka Crne Gore, 163–173.



237

 Z. Ivanov, V. Govedarica, Sudskomedicinsko veštačenje naknade štete..., str. 228–243

Tabela 4 – Neophodno vreme za osnovne životne potrebe

Osnovne životne potrebe Trajanje/min.

1* Boravak u krevetu, spavanje, mirovanje / min. 720

2** Sedenje, ležanje / min. 210

3. Hranjenje spremanje / min. 75

4. Samozbrinjavanje / min. 90

5. Samostalno svlačenje, oblačenje, obuvanje / min. 30

6. Samostalno kretanje / min. 30

UKUPNO 1.155 min.

Određeno je vreme neophodno za obavljenje osnovnih životnih potreba 
od 1.155 minuta (80,20 %) od ukupnog vremena 1.440 minuta (100 %). Vre-
me preko 1.155 minuta ne podrazumeva vreme koje je potrebno za obavljanje 
osnovnih životnih potreba.

Tabela 5 – Distribucija vremena za obavljanje osnovnih životnih potreba – pa-
sivni i aktivni deo

Osnovne životne potrebe
Bez fizičkog 
napora (pasivni 
deo) / min.

Sedeterni napor 
(aktivni deo) / 
min.

Trajanje /
min.

1* Boravak u krevetu, spavanje, 
mirovanje / min. 690 30 720

2** Sedenje, ležanje / min. 180 30 210

3. Hranjenje spremanje / min. 0 75 75

4. Samozbrinjavanje / min. 0 90 90
5. Samostalno svlačenje, oblačenje, 

obuvanje / min. 0 30 30

6. Samostalno kretanje / min. 0 30 30

UKUPNO 870 min. / 
60.41 %

285 min. / 
19.79 %

1155min / 
80.2 %

* Vrednovano bez fizičkog napora – spavanje, ležanje.
** Uglavnom sedeća aktivnost „,najlakša”, ograničeno hodanje i stajanje, lak 

rad sa šakom i rukom ili nogom, bez prinudnog položaja.
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U Tabeli 5. razlučuje se vreme kada nije potrebna tuđa pomoć kao što 
je slučaj za vreme spavanja, mirovanja u krevetu (690 min), sedenja na ležaju 
ili fotelji (180 min) (pasivni deo). Udeo tuđe pomoći je minimalan prilikom 
odlaska u toalet po noći (30 min), menjanja ležećeg ili sedećeg položaja (30 
min) (aktivni deo). Aktivni deo podrazumeva sve osnovne životne radnje kada 
oštećeni treba da se hrani (75 min), samozbrinjava (90 min), samostalno svla-
či, oblači, obuva, izuva (30 min), samostalno kreće (30 min).

Iz Tabele 5. je vidljiv aktivni deo potrebe za tuđom pomoći od 285 mi-
nuta u toku dana i noći. Ova vrednost se u daljem postupku uzima kao osnov 
od 100 % pri određivanju vremena za tuđom pomoći.

Indikativno vreme potrebe za tuđom pomoći

Osnovne životne potrebe imaju različito trajanje i sedenteran fizički 
napor. Funkcionalna narušenost (Tabela 1) se inače posmatra u funkciji sede-
ternog rada, tako da se ne uvećava za intenzitet fizičkog napora (lak, srednje 
težak, težak).

U određivanju vremena potrebnog za tuđu pomoć prikazuje se vreme za 
obavljanje osnovnih životnih potreba bez posledica i sa posledicama predmet-
nog događaja.

Vreme za osnovne životne potrebe, posmatrajući aktivni deo, iznosi 285 
minuta, odnosno 4,75 časova u toku 24 časa, što iznosi 4 časa i 45 minuta, a 
intenzitet fizičkog napora je sedenteran.

Vreme za tuđom pomoći se određuje proporcionalno. Ako je funkcional-
na očuvanost 100 % za 285 minuta, tada se za kritični funkcionalni deficit za 
pomoć drugog lica, 68,75 % dobija x minuta za tuđu negu i pomoć.

100 % : 285 = 68,75 % : x

Iz relacije se dobija vreme potrebno za tuđu pomoć od 195,93 minuta. 

Tabela 6 – Indikativno vreme potrebe za tuđom pomoći

Aktivni deo, min (%) Potreba za TP min./%  
u aktivnom delu Nije potrebna TP min/%

285 min / 100 %
100 : 285 = 68,75 % : х

195,93 min / 68,75 %

285–195,93

89,07 min / 31,24 %

Vreme potrebno za tuđu pomoć usled posledica štetnog događaja, po-
smatrajući aktivni deo od 285 minuta (4,75 časova), iznosi 195,93 minuta ili 



239

 Z. Ivanov, V. Govedarica, Sudskomedicinsko veštačenje naknade štete..., str. 228–243

3,26 časa, odnosno 3 časa i 15,6 minuta. Tokom preostalog vremena, posma-
trajući aktivni deo od 89,07 minuta, oštećenom nije neophodna tuđa pomoć za 
obavljanje navedenih osnovnih životnih potreba sa navedenim posledicama. 

Vreme potrebno za tuđu negu tokom 24 časa iznosi isto: 195,93 minuta, 
odnosno 13,60 %.

DISkuSIjA

Dobijena vrednost ukazuje na potrebu za efektivnom tuđom negom i po-
moći tokom perioda od 24 časa. Međutim, iskazano efektivno vreme pružanja 
pomoći u stvarnosti se ne ostvaruje sukcesivno i u kontinuitetu, već su potrebe 
za tuđom pomoći raspoređene tokom različitih perioda u toku dana. Između 
potrebe npr. za premeštanjem oštećenog u krevetu ili fotelji i potrebe za od-
vođenjem u toalet postoji „prazan prostor” od pola do jednog sata kada je lice 
koje ukazuje pomoć neangažovano.

U toku 24 časa postoji dosta ovakvih „praznih prostora” što daje po-
sebnu specifičnost ukazivanju tuđe pomoći. Primena cene manuelnog rada 
na tržištu po jednom satu je neadekvatna i praktično je nemoguće naći osobu 
koja će za tržišnu cenu obavljati ovaj posao tokom celog dana, a biti plaćena 
samo za efektivan rad! Opravdano je ove poslove vrednovati posebnim koe-
ficijentom uvećanja nadoknade, bez obzira na to da li se radi o ukućanima ili 
drugim licima.

Najčešće tuđu pomoć pružaju sami ukućani, ali danas skoro svi radno 
sposobni ukućani rade pa se traži pomoć trećih lica, komšija, rođaka što do-
datno košta. Kada se pomene plaćanje dolazi se do velikog problema, jer je 
nadoknada mala i nema zainteresovanih za ovaj posao. Iz ovih razloga potre- 
bno je urediti ovu oblast.

Pomoć zbog trajno povećanih potreba može biti neophodna i od stručnog 
lica, fizioterapeuta ili medicinske sestre radi održavanja i poboljšanja osnovnih 
životnih aktivnosti.

Neposrednim uvidom u svakodnevni život ovih lica uočava se apsurd o 
potrebi za tuđom pomoći u trajanju od 8 časova dnevno, koliko je radno vreme 
medicinske sestre ili fizioterapeuta! I letimičan uvid u datu analizu dovodi do 
zaključka da oštećeno lice kome je potrebna diskontinuirana pomoć drugog 
lica provodi u budnom stanju najmanje 16 časova dnevno.

Ne treba zanemariti period rekonvalescencije koji po završenom leče-
nju kraće ili duže može biti praćen određenim tegobama i ukazuje da nakon 
bolničkog otpuštanja postoji jedan duži period kada se oštećeni navikava na 
novonastalo stanje.

Iznos naknada štete zbog trajno povećanih potreba može biti uvećan za 
trajnu negu i prevenciju posledica štetnog događaja. U ovim slučajevima se 



240

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 2/2020.

povećava vremenski fond aktivnog dela osnovnih životnih potreba na račun 
pasivnog dela – Tabela 3. Ovakva pomoć drugog lica je stručna, zahteva vre-
me i razlikuje se u naknadi od pomoći potrebne za fizičke radnje i fiziološke 
potrebe oštećenog, što znači da je i naknada različita za ove dve usluge.

Nakon štetnog događaja veliki broj oštećenih ima potrebu za tuđom 
pomoći kada je u pitanju jedna osnovna aktivnost, a jednom broju oštećenih 
je potrebna tuđa pomoć u obavljanju dve ili više osnovnih životnih potreba.
Vreme indikativno za tuđu pomoć se odnosi na one životne potrebe koje su 
najviše ugrožene.

U nekim rešenjima o veštačenjima donetim od strane sudova se traži od 
veštaka da se izjasne o trajnim potrebama za uzimanjem lekova, njihovoj vrsti, 
količini, ceni, kao i o ishrani, na osnovu čega oštećeni potražuje novac od štet-
nika u okviru naknade štete zbog trajno povećanih potreba.

zAkLjučAk

1. Prema Zakonu o obligacionim odnosima štetnik, odnosno odgo-
vorno lice je dužno da oštećenom naknadi materijalnu štetu nastalu usled 
angažovanja drugog lica zbog trajno povećanih potreba oštećenog i njegove 
nemogućnosti da samostalno zadovoljava osnovne životne potrebe.

2. Potreba za pomoći drugog lica zbog trajno povećanih potreba posto-
ji kada je zbog ukupnih posledica predmetnog oštećenja zdravlja, odnosno 
povrede prosta aritmetička sumacija pojedinačnih oštećenja izračunatih prema 
Tabeli (videti napomenu 12) prelazi 100 poena. 

3. Vreme potrebno za tuđu pomoć se određuje na osnovu redukovane 
funkcionalne narušenosti psihičkog i fizičkog integriteta po padajućem meniju 
i aktivnog dela osnovnih životnih potreba.

4. Predloženi način veštačenja š~Stete zbog trajno povećanih potreba 
omogućuje objektivan pristup pri određivanju vremena potrebnog za pomoć 
drugog lica u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti i doprinosi realnom od-
meravanju iznosa naknade štete zbog trajno povećanih potreba.
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EXPERT MEDICAL ASSESSMENT OF COMPENSATION ALLOTTED 
FOR PERMANENTLY INCREASED NEEDS
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Association of Forensic Experts „Vojvodina”, Novi Sad

Veselin Govedarica, Ph.D.
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S u m m a r y

Article 195 of the Law on Contracts and Torts regulates the redressing of damages 
in case of bodily injury or damage to health. One of the types of damage compensation 
is the annuities which can be awarded to the injured party, if their needs are permanently 
increased (as stated in (2) of the Article). A person is defined as having permanently in-
creased needs if their health is damaged, or their activities of daily living are lessened, in 
such a way that they are no longer able to independently perform these activities, or can 
only perform them with increased labour. As a rule, such a person relies on another person 
in performing the activities of daily living. 
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In the court process, when the injured party is seeking annuities in the name of 
custodial care due to permanently increased needs, alongside medical documentation, bills 
for services, transport and similar, are presented as evidence; while the time allotted for 
custodial care is determined according to the assessment of the medical expert. Without 
clear guidelines on how the assessment is done and the factors involved, the assessment 
of the expert instils distrust in the subjects of the proceedings. The aim of the paper is to 
provide a new, more reliable and more precise approach to the assessment of the time al-
lotted for custodial care.

The paper lists the reduced values of the effects of the injuries from highest to low-
est, in order to determine the optimal time for custodial care. The basic activities which 
do not require assistance – the passive component, such as sleeping, resting in bed, sitting 
on sofa or lounge chair, are differentiated from activities where custodial care is necessary 
– the active component, such as performing physiological needs, bathing, cutting the hair 
and nails, dressing and undressing, and putting on footwear. Observing the active part of 
the activities of daily living in relation to the reduced values of the effects listed ascertains 
the optimal time required for custodial care.

Keywords: custodial care, expert medical assessment, listed functional defi-
cit, optimal time
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НА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТУ 

ОПЛОДЊУ1

САЖЕТАК: У појединим европским законодавствима 
партнерима истог пола дозвољен је приступ одговарајућим 
поступцима зачећа уз биомедицинску помоћ. Одређивање по-
родичног статуса детета у том случају подразумева одступање 
од традиционалних правила о утврђивању материнства и очин-
ства: дете, другим речима, може имати мајку или оца и другог 
родитеља истог пола. Анализом упоредноправних решења у овој 
области, може се закључити да истополни партнери као титулари 
права на биомедицински потпомогнуту оплодњу успостављају 
нову парадигму родитељства – родитељство као пројекат.

Кључне речи: истополни партнери, репродуктивна неспо- 
собност, биомедицински потпомогнута оплодња, правно 
родитељство

Раздвајање сексуалности од репродукције условило је прилагођавање 
правних правила о утврђивању родитељског односа захтевима модерног 
времена. Биомедицински потпомогнута оплодња (БМПО) помера гра-
нице традиционалне парадигме родитељства. Материнство и очинство 
као елементи породичног статуса детета детерминисани су аутономијом 

* Рад је примљен 24. 3. 2020, а прихваћен је за објављивање 25. 5. 2020. године.
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корисника биомедицински потпомогнуте оплодње.1 Крај XX века обеле-
жило је афирмисање нових форми породице и родитељства истополних 
партнера, тзв. хомосексуални „baby-boom”.2 Хомосексуалним паровима 
који желе да дођу до потомства путем асистиране репродуктивне тех-
нологије (укључујући артифицијелну инсеминацију семеном донора, in 
vitro фертилизацију, донирање јајне ћелије, донирање ембриона и сурогат 
материнство) таква могућност је у појединим законодавствима недоступ-
на, у неким правним системима дозвољено је партнеркама женског пола, 
али не и хомосексуалним мушкарцима, међутим, постоје и законодавства 
у којима репродуктивна слобода партнера истог пола и право на заснива-
ње породице није ограничено сексуалном оријентацијом.3 

У зависности од тога да ли техникама асистиране репродуктивне 
технологије приступају хомосексуални мушкарци или жене, отварају 
се три групе проблема: прва се тиче правне допуштености техника које 
служе репродуктивним потребама хомосексуалних партнера, друго, по-
ставља се питање граница аутономије лекара у овом домену, док се трећа 
група проблема тиче права и дужности хомосексуалних партнера која 
произилазе из оваквих аранжмана. 

Различита решења и њихове импликације поприште су теоријских 
расправа, где се као основно питање издваја питање како успоставити 
равнотежу између права одраслих на заснивање породице уз биомеди-
цинску помоћ и заштите најбољег интереса детета. Право је детета да зна 
своје порекло, што је правно или морално обавезујући захтев из међуна-
родних докумената о људским правима.4 

Када се као корисници биомедицински потпомогнуте оплодње ја-
вљају две жене, осим поступка хетерологне артифицијелне инсеминације, 
могуће је применити и поступак донације ембриона, семене течности и 
јајне ћелије, како је законом дозвољено, примера ради, у енглеском праву. 
Жена која је у време подвргавања поступку оплодње и рођења детета у 
цивилном партнерству, сматра се правном мајком детета. Друга партнерка 
из такве заједнице ће се сматрати родитељем детета, осим уколико није 
дала пристанак на поступак оплодње. Услови који морају бити испуњени 
да би се партнерка сматрала родитељем су детаљно прописани. Пристанак 

1 Јовић-Прлаиновић, О. (2017). Биолошки основи родитељства – право и ствар-
ност. Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митовици, Косовска Митровица, 86–91.

2 Johanson, S., OʼConnor, E. (2002). The Gay Baby Boom – The Psychology of Gay Pa-
renthood, 12. New York University Press.

3 Јовић-Прлаиновић, О., Op. cit., 85.
4 Kovaček-Stanić, G. (2001). The Significance of Biological Parentage in Yugoslav Fami-

ly Law. California Western International Law Journal, Vol. 31, 100–101. Јовић, С. О. (2008). 
Право детета да зна своје порекло. Правна ријеч, бр. 10. Бања Лука, 393–405. 
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мора бити у писаној форми. Услови су нешто строжи приликом ембрио 
трансфера после смрти жене из цивилног партнерства или жене која је 
намеравала да буде у праву третирана као родитељ детета.5 

Могућност зачећа уз биомедицинску помоћ путем хетерологне 
артифицијелне инсеминације за партнерке истог пола дозвољена је и у 
шведском праву. Мајком детета се сматра жена која је дете родила, док 
друга жена добија статус родитеља. Потребно је да се поступак спроводи 
у државној здравственој установи и да постоји сагласност жене на по-
ступак хетерологне артифицијелне инсеминације којој се подвргава њена 
партнерка, независно од тога да ли је упитању регистрована заједница или 
само фактичка истополна ванбрачна заједница. Родитељство жене која је 
дала сагласност на оплодњу своје партнерке семеном донора утврђује се 
на посебан начин, тј. на основу њеног писаног признања у присуству два 
сведока или у судском поступку.6 

Да партнери истог пола могу бити корисници поступака БМПО при-
знато је и у норвешком7 и шпанском праву,8 док се француско9 право и даље 
супротставља решењу да се законом призна родитељство истополном парт-
неру који даје сагласност на поступак биомедицинске оплодње. С обзиром 
да је у француском праву медицински асистирана репродукција дозво-
љена само хетеросексуалним паровима, Европском суду за људска права 
поднета је представка истополних партнерки против Француске (Charron 
et Мerle-Montent v. France)10 због немогућности приступа медицински 
асистираној репродукцији.11 Њихов захтев за медицински потпомогнуту

5 Sec. 42–46 Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Amendments of the HFEA 
1990. www.legislation.gov.uk

6 Jänterä-Jareborg, Maarit (2006). Sweden: Lesbian Couples are Entitled to Assisted Fer-
tilization – and Equal Rights of Parentage, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Vol. 18, 
1329–1330.

7 Lowe, N. (2009). A Study into the Rights and Legal Status of Children Being Brought 
up in Various Form of Marital and Non-Marital Cohabitation. Committee of experts on Fami-
ly Law (CJ-FA 2008) 5, Council of Europe: Secretariat of the Directorate General of Human 
Rights and Legal Affairs, Strasbourg, 21 September 2009, 12.

8 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana assistida by Di-
sposición Adicional la de la Ley 3 2007, reguladora de la rectificaión registral de la mención 
relativa al sexo de las personas.

9 У француском праву је област асистиране репродуктивне технологије уређена 
одредбама следећих закона: Law on Bioethics no. 2011-814 du 7 juillet 2011, http://www.legi-
france.gouv.fr; Law on Bioethics no. 2004-800, 2004, http://ec.europa.eu; Law 654/1994 on the 
Donation and Use of Elements and Products of the Human Body, Medically Assisted Procreati-
on, and Prenatal Diagnosis, http://www.legifrance.gouv.fr

10 Charron et Мerle-Montent v. France, App. no. 22612/15, 16. January 2018.
11 Европском суду за људска права поднете су још две представке против Француске 

са истом предметном детерминантом: Gauvin-Fournis v. France (App. no. 21424/16); Silliau v. 
France (App. no. 45728/17) обе достављене француској Влади 5. јуна 2018. године. Доступ-
но на: https://hudoc.echr.coe.int/ Приступљено: 18. 3. 2020.
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оплодњу одбијен је с обзиром да француски закон не предвиђа ову мо-
гућност за хомосексуалне парове. Подноситељке представке позвале су се 
на кршење права на поштовање приватног и породичног живота, као и на 
неоправдано разликовање у остваривању овог права по основу сексуалне 
оријентације. Суд је једногласно представку одбацио као неприхватљиву 
и своју одлуку образложио ставом да ниједна одредба Европске конвен-
ције о људским правима не намеће позитивну обавезу државе да обезбеди 
појединцима потомство, било путем усвајања, или применом поступа-
ка асистиране репродуктивне технологије, или на основу сурогацијских 
аранжмана.12 Право на поштовање породичног живота у својој сложености 
не подразумева право на зачеће као апсолутни циљ. Ако би се прихва-
тило право на приступ асистираним репродуктивним технологијама као 
субјективно право, онда би то подразумевало наметање позитивне обавезе 
држави у правцу промене медицинске сврхе биомедицински потпомогну-
те оплодње у материјално отелотворење права на дете.13

Редефинисање конвенционалног појма неплодности као немогућ- 
ности зачећа природним путем у онемогућену способност лица за репро-
дукцију, било као појединца или заједно са партнером/ком, подразумева 
препознавање репродуктивне неспособности једне особе за остваривање 
трансхуманистичких циљева.14
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S u m m a r y

In some European legislation same-sex partners are allowed access to appropriate 
conception procedures of biomedically assisted fertilization. Determining the child’s fam-
ily status in that case involves relinquishment of the traditional framework of maternity 
and paternity: a child, in other words, may have a mother or a father, and another parent 
of the same sex. Analyzing comparative law solutions in this field, it can be concluded that 
same-sex partners as holders of the right to biomedically assisted fertilization are estab-
lishing a new parenting paradigm – parenting as a project.

Keywords: same-sex partners, reproductive disability, biomedically assisted fertili-
zation, legal parenting
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Međunarodni Kodeks reklamiranja zamena za majčino mleko (u daljem 
tekstu: Kodeks)1 je 1981. godine donela Svetska zdravstvena organizacija (u 
daljem tekstu: SZO). Nakon njegovog donošenja, usvojen je i niz rezolucija2 
kojima se odredbe Kodeksa tumače, pojašnjavaju i dopunjuju.

Kodeks je donet u cilju davanja doprinosa obezbeđivanju bezbedne i 
adekvatne ishrane odojčadi, kroz zaštitu i promociju dojenja. Cilj Kodeksa je 
i obezbeđivanje pravilnog korišćenja zamena za majčino mleko, tamo gde su 
one neophodne, a na osnovu adekvatne informacije i odgovarajućeg reklami-
ranja i distribucije zamena.3 Kodeks je donet imajući u vidu više pretpostavki: 

 – dojenje je, pre svega, zajednička biološka i emotivna osnova za zdra-
vlje majke i deteta; antizapaljenske karakteristike majčinog mleka pomažu 
u zaštiti odojčadi od bolesti i njihovom razvoju; podrška i zaštita dojenja je 
bitan deo mera koje treba preduzeti za promovisanje zdravog rasta i razvoja 
odojčadi i male dece.

 – Nacionalne vlasti bi trebalo da razviju sistem zaštite, olakšavanja 
i podrške dojenju, stvaranjem okruženja koje neguje dojenje, obezbeđuje 
adekvatnu porodičnu i društvenu podršku i štiti majke od faktora koje spreča-
vaju dojenje.

 – Zdravstveni sistem i zdravstveni radnici i saradnici imaju značajnu 
ulogu u podršci i olakšavanju dojenja i u obezbeđivanju kontinuiranih i objek-
tivnih saveta majci i porodici o značaju dojenja ili, tamo gde je to potrebno, o 
adekvatnom korišćenju formule za mlađu odojčad (infant formulae).

 – Obrazovni i socijalni sistem takođe treba da budu uključeni u zaštitu i 
promociju dojenja i adekvatno korišćenje dopunske hrane.

 – Porodice, društvo, ženske organizacije i druge nevladine organizacije 
imaju posebnu ulogu u zaštiti i promociji dojenja i u obezbeđivanju podrške 
potrebne trudnicama, porodiljama i majkama male dece, u donošenju odlu-
ke o dojenju.

 – Postoji potreba za saradnjom vladinog sektora, nevladinog sektora, 
organizacija Ujedinjenih nacija, eksperata u različitim disciplinama, grupa 
potrošača i industrije, a u cilju unapređenja zdravlja i ishrane majki, odojčadi 
i male dece. 

1 International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Dostupno na: https://www.
who.int/nutrition/publications/code_english.pdf. Pristupljeno 2. 2. 2020. 

2 Na primer: Resolution EV67.R12 Draft International Code of Marketing of Breast-milk 
Substitutes. Dostupno na: http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf. Resoluti-
on WHA34.22. Dostupno na: http://www.who.int/nutrition/topics/WHA34.22_iycn_en.pdf. Re-
solution WHA 33.32 Infant and young children feeding. Dostupno na: http://www.ibfanasia.org/
WHA/WHA33.32.pdf. Pristupljeno 2. 2. 2020.

3 Čl. 1. Međunarodnog Kodeksa o reklamiranju zamena za majčino mleko
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 – Nemogućnost ili drugi razlozi za nedojenje ili delimično dojenje, 
stvaraju legitimno tržište za formulu za mlađu odojčad i za sastojke od ko-
jih se ona pravi; ovi proizvodi treba da budu pristupačni onima kojima su 
potrebni kroz komercijalnu ili nekomercijalnu distribuciju sistema; oni ne 
smeju biti reklamirani ili distribuirani na način koji utiče na zaštitu i pro-
mociju dojenja; neadekvatna ishrana vodi do loše uhranjenosti beba, porasta 
morbiditeta i mortaliteta u svim zemljama, a neadekvatna praksa reklamiranja 
zamena za majčino mleko doprinosi ovim velikim zdravstvenim problemima; 
deca mogu dobiti adekvatnu dopunsku hranu (complementary food) nakon še-
stog meseca života, ali ta hrana nikako ne može biti korišćena kao zamena za 
majčino mleko.

 – Proizvođači i distributeri zamena za majčino mleko imaju važnu i 
konstruktivnu ulogu kada se radi o ishrani odojčadi, promovisanju cilja Ko-
deksa i o njegovoj pravilnoj primeni.

 – Vlade zemalja potpisnica se pozivaju da preduzmu adekvatne ak-
tivnosti na svom socijalnom i legislativnom okviru kako bi se realizovao 
cilj Kodeksa.4

Kodeks se odnosi na reklamiranje i praksu vezanu za sledeće proizvode: 
zamene za majčino mleko, uključujući formulu za odojčad; druge mlečne pro-
izvode, hranu i napitke, uključujući dopunsku hranu koja se daje preko bočice, 
kada je reklamirana ili na drugi način prikazana kao odgovarajuća, sa ili bez 
modifikacija, za korišćenje kao delimična ili potpuna zamena za majčino mle-
ko; bočice i cucle za bočice. Kodeks se odnosi i na kvalitet ovih proizvoda, 
njihovu dostupnost i informaciju o njihovom korišćenju.5 

 Iako je veliki broj zemalja članica SZO u trenutku donošenja Kodeksa 
već imao regulativu koja uređuje i ograničava oglašavanje uopšte, kao i hrane 
za odojčad i malu decu, očigledno se na globalnom nivou osetila potreba za 
donošenjem akta koji će pojedinačne učesnike u proizvodnji, distribuciji i pri-
meni mlečnih formula eksplicitno ograničiti u njihovom reklamiranju. Praksa 
pokazuje, naime, da je u velikom broju zemalja interes prodaje mlečnih for-
mula prevagnuo nad interesom javnog zdravlja i interesom dece i majki da se 
deca primarno i prevashodno hrane majčinim mlekom, pa tek u slučaju nemo-
gućnosti, njegovim alternativama. SZO je, dakle, pokazala inicijativu u ovom 
pravcu i donela Kodeks čiji je cilj bio izbegavanje generalizacije obaveza, 
kao i da svaki učesnik u lancu proizvodnje, distribucije i primene alternativa 
majčinom mleku ima konkretne obaveze i bude svestan zabrana promocije i 
reklamiranja ovih proizvoda.

4 Uvodne odredbe Međunarodnog Kodeksa o reklamiranju zamena za majčino mleko.
5 Čl. 2. Međunarodnog Kodeksa o reklamiranju zamena za majčino mleko.
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Zemlje u okruženju6, kao i druge evropske i vanevropske zemlje7 usvoji-
le su odredbe Kodeksa kao deo svoje nacionalne regulative i to delimično ili u 
potpunosti. Osim toga, Direktiva EU o početnoj i prelaznoj formuli za odojčad 
i izmeni Direktive 1999/21/EZ8 se, pored usvajanja odredbi Kodeksa, na njega 
i poziva. Direktiva je za Države članice obavezujuća, pa je, dakle, relevantna i 
za Srbiju u procesu harmonizacije pravne regulative sa regulativom EU. 

Iako je veliki broj zemalja članica SZO doneo regulativu kojom se ure-
đuje i ograničava oglašavanje, očigledno se na globalnom nivou osetila potreba 
za donošenjem akta koji će pojedinačne učesnike u proizvodnji, distribuciji 
i primeni alternativa majčinom mleku eksplicitno ograničiti u reklamiranju 
ovih proizvoda. Praksa pokazuje da je u velikom broju zemalja interes prodaje 
alternativa majčinom mleku prevagnuo nad interesom javnog zdravlja i intere-
som dece i majki da se deca primarno i prevashodno hrane majčinim mlekom, 
pa tek u slučaju nemogućnosti, njegovim alternativama. 

U slučaju kada je tržišnim interesom ugrožen interes javnog zdravlja, 
korisno je da država svojim instrumentima zakonodavne i izvršne vlasti zašti-
ti zdravlje, kao ugroženi objekat. SZO je, dakle, pokazala inicijativu u ovom 
pravcu, koje su države članice u manjoj ili većoj meri podržale time što su 
odredbe Kodeksa inkorporisale u svoju nacionalnu regulativu. Cilj koji se time 
postiže je izbegavanje generalizacije obaveza, kao i da svaki učesnik u lancu 
proizvodnje, distribucije i primene alternativa majčinom mleku ima konkretne 
obaveze i bude svestan zabrana promocije i reklamiranja ovih proizvoda, kao i 
sankcija koje prate kršenje propisanih obaveza i zabrana.

Srbija je uočila potrebu usaglašavanja sa Kodeksom, što proizilazi i 
iz Uredbe o nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj 
nezi novorođenčeta9, i to kroz poglavlje 5.6: Usklađenost sa Međunarodnim 
pravilnikom o načinu marketinga i prodaje zamena za majčino mleko i odgo-
varajućim rezolucijama SZO i UNICEF-a. Uredbom se, između ostalog, ističe:

„...da podrška dojenju i prirodnoj ishrani treba da se sprovode u skladu s Među-
narodnim pravilnikom o načinu marketinga i prodaje zamena za majčino mleko 
Svetske zdravstvene organizacije i kasnijim rezolucijama Svetske zdravstvene 
organizacije (u daljem tekstu: Pravilnik). Za uspeh Programa podrške dojenju 

6 Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad, Narodne novine RH, br. 122/2013; 
Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja, Službeni glasnik BiH, br. 105.

7 „Marketing of Breast-milk Substitutes: National Implementation of the International 
Code – Status Report 2016”. Urednik: Cathy Wolfheim, WHO, UNICEF, IBFAN, ISBN 978 92 
4 156532 5, 50.

8 Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and fol-
low-on formulae and amending Directive 1999/21/EC. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0141&from=EN. Pristupljeno 10. 1. 2020.

9 Uredba o Nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novoro-
đenčeta, Službeni glasnik RS, 53/2018. 
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trebalo bi proceniti i usklađenost sa Pravilnikom kako je opisano u Globalnim 
kriterijumima iz 2009. U odeljenjima za neonatologiju treba obratiti posebnu 
pažnju na povrede Pravilnika. Velika komercijalna prisutnost proizvođača za-
mena za majčino mleko se može povezati sa posebnim potrebama nedonoščadi 
i bolesne novorođenčadi za različitim vrstama prehrane i upotrebom različitih 
metoda enteralnog i oralnog hranjenja. Neophodno je na svim nivoima zdrav-
stvene zaštite poštovati Pravilnik i uvesti u standarde za akreditaciju. 

Pregled smernica o dojenju ili hranjenju novorođenčadi i odojčadi 
upućuje na činjenicu da poštovanje Pravilnika podrazumeva da se na odelje-
nju zabranjuje: 

1. izlaganje plakata ili drugih materijala proizvođača ili distributera za-
mena za majčino mleko, flašica, cucli varalica i ostalih materijala kojima se 
promoviše upotreba tih proizvoda; 

2. direktni i posredni kontakt između predstavnika tih proizvođača ili di-
stributera i trudnica ili majki; 

3. podela uzoraka, kupona za povlašćenu kupovinu i poklona koji sadrže 
zamene za majčino mleko, flašice ili materijale kojima se promoviše upotreba 
tih proizvoda trudnicama, majkama ili članovima njihovih porodica; 

4. demonstracije pripreme mlečne formule onima kojima to nije potrebno;
5. prihvatanje besplatnih ili jeftinih zamena za majčino mleko i druge 

opreme za prehranu novorođenčadi. 

Aktivnosti: 
1. Godišnji specijalizovani nadzor inspekcije (sanitarne i zdravstvene) 

nad sprovođenjem pravilnika i aktivnostima: 
1) pregled evidencije i računa upućuje na sledeće: da li zdravstve-

na ustanova kupuje mlečne formule po veleprodajnoj ceni ili ceni koja je 
viša od veleprodajne cene ili ih dobija donacijom, 

2) analiza postupaka zaposlenih na odeljenju pokazuje da li se 
trudnicama, majkama, članovima njihove porodice i osoblju pokazuju ili 
dele materijali kojima se promovišu zamene za majčino mleko, flašice, 
cucle varalice i drugi proizvodi navedeni u nacionalnim zakonima; 

2. uvođenje u dokumentaciju evidencije o indikacijama za uvođenje for-
mule kod novorođenčadi (prema indikacijama donesenim od strane SZO); 

3. unapređenje i potpuno usklađivanje našeg zakonodavstva sa među- 
narodnim;

4. usklađenost sa pravilnikom – interna kontrola na četiri meseca od stra-
ne komisije za kvalitet i/ili podršku dojenju koja postoji u svakoj ustanovi kroz 
intervju sa osobljem i majkama: 

1) najmanje 80 % slučajno odabranih članova medicinskog osoblja 
treba da navede dva razloga zašto je važno majkama ne davati besplatne 
uzorke proizvođača formule,

2) najmanje 80 % slučajno odabranih majki treba da potvrdi: 
da im ustanova nije davala marketinške materijale, uzorke i poklone 
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koji sadrže zamene za majčino mleko (mlečne formule), flašice, cucle 
varalice i drugu opremu za prehranu novorođene dece ili kupone za po-
vlašćenu kupovinu.”

Na rešenjima prihvatljivim za Srbiju je u toku 2018. godine radila Po-
sebna radna grupa Ministarstva zdravlja RS / Nacionalni komitet za podršku 
dojenju, sa ciljem da predloži izmene Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti 
dijetetskih proizvoda.10 U 2019. godini je formirana Radna grupa za izradu 
Pravilnika o hrani za odojčad i malu decu (na osnovu čl. 26, st. 6, t. 4. Zakona 
o bezbednosti hrane11). Radna grupa trenutno radi na inkorporisanju odredbi 
Kodeksa u nacionalnu podzakonsku regulativu, odnosno pravilnik koji će ure-
đivati hranu za odojčad i malu decu.

Pored nutritivne ispravnosti hrane za odojčad i malu decu, u okviru Rad-
ne grupe se radi i na tome da se ograniče donacije proizvoda mlečnih formula 
i informativnog materijala o njima koje proizvođači i distributeri obezbeđuju 
zdravstvenim ustanovama. Takođe se radi i na odredbama o zabrani reklami-
ranja ovih proizvoda, ne samo od proizvođača i distributera, već i od strane 
zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica koja se bave zdravstvenom zašti-
tom majki, dece, trudnica.

Trebalo bi da postoji zabrana isticanja plakata i postera i distribuiranja 
materijala proizvođača i distributera, sem određenih informacija, i to: 

1) izjava „majčino mleko je najbolje”. Ova izjava mora biti istaknuta u 
glavnom vidnom polju gde je istaknut i naziv proizvoda ili naziv brenda, od-
govarajućom veličinom slova; 

2) izjava da je proizvod prikladan za odojče od rođenja koje se ne doji; 
3) uputstvo za pravilnu pripremu, čuvanje i odlaganje proizvoda, kao i 

upozorenje o opasnosti po zdravlje pri nepropisnoj pripremi i čuvanju; 
4) izjava o prednostima dojenja, kao i izjava da se proizvod upotrebljava 

isključivo po savetu zdravstvenog radnika odgovornog za zdravstvenu zaštitu 
majke i deteta o potrebi njegove primene i pravilnom načinu upotrebe. Podaci-
ma iz ove tačke mora prethoditi navod „važna napomena” ili sličan navod koji 
se mora navesti i u prezentaciji, oglašavanju i reklamiranju početne formule 
za odojčad. 

Kada se radi o informisanju, trebalo bi da bude dozvoljeno davanje na-
pred navedenih informacija zdravstvenim radnicima, u naučne i stručne svrhe.

Nastoji se da se zabrani nuđenje i primanje materijalnih podsticaja u 
cilju promovisanja mlečnih formula. To bi se odnosilo na zabranu nuđenja i 
davanja uzoraka mlečnih formula za odojčad, opreme za njihovu primenu ili 

10 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda. Službeni glasnik RS,  
br. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017. i 103/2018.

11 Zakon o bezbednosti hrane. Službeni glasnik RS, br. 41/2009. i 17/2019.
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korišćenje, zdravstvenim radnicima, sem u svrhu profesionalne evaluacije ili 
istraživanja u okviru institucije, kao i na zabranu davanja uzoraka mlečnih for-
mula za odojčad trudnicama, majkama odojčadi ili male dece, ili članovima 
njihovih porodica.  

Ni zdravstveni radnici ne mogu da daju uzorke mlečne formule trudnica-
ma, majkama odojčadi ili male dece, ili članovima njihovih porodica. Oni su 
dužni da podržavaju dojenje, te da se upoznaju sa svojim obavezama  u vezi sa 
korišćenjem mlečnih formula za odojčad i napred navedenim informacijama.

Odgovorno lice zdravstvene ustanove bi trebalo da bude obavešteno  o 
tome kada su zdravstvenim radnicima obezbeđene stipendije, studijska puto-
vanja, istraživački granotvi, prisustvo konferencijama i slično, iz sredstava 
proizvođača ili distributera (ova obaveza treba da se uvede i za proizvođače/
distributere, i za zdravstvene radnike koji su te stipendije i grantove dobili).

Nastoji se da se propišu i obaveze zdravstvenih radnika u odnosu na 
trudnice, majke i odojčad u smislu informisanja o dojenju i upotrebi mlečne 
formule. Ukoliko je ishrana početnom mlečnom formulom neophodna, infor-
maciju treba da daju i korišćenje da demonistriraju zdravstveni radnici, i to 
samo majkama ili porodicama koje mlečnu formulu treba da koriste. 

Deo navedenih odredbi Kodeksa se već nalazi u Pravilniku o zdravstve-
noj ispravnosti dijetetskih proizvoda12, ali ne i sve relevantne odredbe. Pored 
toga, iskustvo je pokazalo da se ne osećaju svi napred pomenuti subjekti oba-

12 Član 42: Reklamiranje početnih formula za odojčad ograničeno je na publikacije spe-
cijalizovane za negu beba i naučne publikacije. Takvo reklamiranje mora da bude u skladu sa 
zahtevima navedenim u čl. 36. do 40. i čl. 41. t. 2. st. 1. ovog pravilnika i mora da sadrži samo 
naučne informacije i podatke. Ove informacije ne mogu da stvaraju utisak da je hranjenje iz bo-
čice ekvivalentno ili bolje za odojče od dojenja.

   Početne formule za odojčad ne smeju da se reklamiraju na mestima prodaje davanjem 
uzoraka ili primenom nekih drugih promotivnih metoda za poboljšanje prodaje kao što su poseb-
na pakovanja, davanje popusta, nagrada, posebne prodaje, reklamne prodaje i povezane prodaje. 

   Proizvođači i distributeri početnih formula za odojčad ne smeju davati svoje proizvo-
de, uzorke ili neke druge promotivne poklone građanima, trudnicama, majkama ili članovima 
njihovih porodica, besplatno ili po sniženoj ceni, bilo direktno ili indirektno preko zdravstvenih 
ustanova ili zdravstvenih radnika.

   Član 43: Donacije informativne ili edukativne opreme ili materijala od strane proizvo-
đača i distributera početnih formula za odojčad mogu biti ostvarene samo na zahtev i uz pismeno 
odobrenje ministarstva ili u okviru smernica koje daju ti organi. Na toj opremi ili materijalima 
može stajati naziv ili znak (logo) kompanije donatora, ali ne sme biti istaknut brend početne ili 
prelazne formule za odojčad i mogu se distribuirati samo u okviru zdravstvenog sistema.

  Početne formule za odojčad iz donacija ili iz prodaje po sniženim cenama institucijama 
ili organizacijama u kojima se one koriste ili se iz njih distribuiraju, smeju se koristiti samo u 
svrhe ishrane odojčadi koja se moraju hraniti početnim formulama za odojčad i samo u trajanju 
koliko je neophodno.

  Član 45: Hrana za odojčad i malu decu, koja se kao takve prezentira, mora u proizvodnji 
i prometu, u pogledu zdravstvene ispravnosti, sastava i obeležavanja odgovarati uslovima propi-
sanim ovim pravilnikom.
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vezani regulativom o zabrani reklamiranja, pa postojeće pozitivne propise 
ne primenjuju. Pravna sigurnost u pisanju zakona nalaže da kaznene odredbe 
za kršenje zakona i podzakonskih propisa budu propisivane isključivo zako-
nom. U tom smislu se kaznene odredbe za kršenje Pravilnika o zdravstvenoj 
ispravnosti dijetetskih proizvoda i drugih pravilnika čiji je osnov donošenja 
u Zakonu o bezbednosti hrane, propisuje ovim Zakonom. On, za sada, sa-
drži sve potrebne kaznene odredbe, koje treba dosledno primeniti. Stoga bi 
bilo potrebno obavezati pojedinačno sve učesnike – delova lanca, od trenutka 
proizvodnje formula za majčino mleko, do trenutka njihovog dosezanja do fi-
nalnog korisnika.  

Kodeks se odnosi i na predmete opšte upotrebe – cucle i bočice, pa bi 
potreba za izmenama nacionalne regulative mogla da se odnosi i na propise 
drugih sektora (da bi nacionalna regulativa bila usaglašena sa Kodeksom): Pra-
vilnika o označavanju upakovanih namirnica namenjenih za ishranu odojčadi i 
male dece13 (donet na osnovu Zakona o standardizaciji, a u resoru Ministarstva 
privrede), a kada se radi o oglašavanju svih ovih proizvoda, i Zakona o oglaša-
vanju (resor Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija). Naravno, bilo 
bi mnogo svrsishodnije kada bi sva rešenja Kodeksa koja se tiču formula za 
odojčad, dopunske hrane i predmeta za njihovo korišćenje, bila uređena na 
jednom mestu, odnosno jednim pravnim aktom, pa je to predlog koji se ta-
kođe razmatra.
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S u m m a r y

National regulations are partially harmonised with the provisions of the WHO In-
ternational Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. The WHO Code contains pro-
visions on the necessity and manner of labeling of breast-milk substitutes and related 
products, the ban of marketing of breast-milk substitutes, and the necessity to promote 
breast-feeding. The Ministry of Health has formed a Working group for drafting the by-
laws on food for infants and young children, which is currently working on solutions for 
completely incorporating the Code into the national legislation. 
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САЖЕТАК: Имајући у виду Законом о правима пацијената 
установљену обавезу лекара да поштује вољу пацијента чак и 
када је та воља усмерена ка одбијању медицинског третмана 
неопходног за одржавање живота, као и истим законом предви-
ђену прекршајну одговорност лекара за лечење без пристанка 
обавештеног пацијента, у саопштењу се разматра како право 
пацијента на одбијање медицинског третмана утиче на одго-
ворност лекара за смрт пацијента у смислу одредби Кривичног 
законика. Анализира се и питање да ли је лекар у одређеним 
ситуацијама уопште у могућности да удовољи одредбама оба 
поменута прописа, или се јавља потреба за усклађивањем за-
конских решења.

Кључне речи: одбијање лечења, пасивна еутаназија, инфор-
мисани пристанак, медицинско право, кривично право

Право пацијента на пристанак на медицинску меру подразумева и 
право пацијента на ускраћивање давања пристанка на медицинску меру, 
односно право на одбијање медицинског третмана. Законом о правима 
пацијената1 (даље у тексту: ЗПрП) прописано је да се без пристанка паци-

* Рад је примљен 7. 3. 2020, а прихваћен је за објављивање 1. 7. 2020. године.
1 Закон о правима пацијената, Службени гласник РС, бр. 45/2013. и 25/2019. – др. 

закон.
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јента не сме, по правилу, над њим предузети никаква медицинска мера.2 
Прописано је и да пацијент, који је способан за расуђивање, има право да 
предложену медицинску меру одбије, чак и у случају када се њоме спа-
сава или одржава његов живот (чл. 15. ст. 2), као и да пацијент има право 
да одреди лице које ће у његово име дати пристанак, односно које ће бити 
обавештено о предузимању медицинских мера, у случају да пацијент по-
стане неспособан да донесе одлуку о пристанку (чл. 16. ст. 5) („сурогат”).

Пасивна еутаназија подразумева изостанак лечења потребног за одр-
жавање живота, а може се вршити како нечињењем (нпр. непредузимањем 
лечења), тако и чињењем (нпр. искључењем респираторног апарата или 
физичким уклањањем цеви које пацијента вештачки снабдевају исхраном 
и хидратацијом),3 док активна еутаназија укључује употребу смртоно-
сних супстанци или силе ради окончања живота.4 Пасивној еутаназији се 
најчешће приступа када су над пацијентом који је у тешком здравстве-
ном стању дугорочно примењиване одређене медицинске мере у циљу 
његовог одржавања у животу (енгл. life-sustaining medical treatment), али 
без изгледа да би се здравствено стање овог пацијента могло поправити. 
Такво лечење показује се као узалудно (енгл. medical futility), медицин-
ски неоправдано, нерационално, а према некима и нехумано поступање.5 
Како је последица еутаназије смрт пацијента, незаобилазно питање јесте 
кривичноправна одговорност лекара.

Ни једним прописом није предвиђено ослобођење лекара од одго-
ворности у случају прекида медицинских мера које би се у конкретном 
случају могле окарактерисати као узалудне и медицински неоправдане. 
Зато, уколико пацијент или његов сурогат не би пристали на прекид ова-
квих мера, а лекар би их ипак прекинуо, могло би се радити о кривичном 
делу убиства (чл. 113. Кривичног законика6 (КЗ)), односно тешког убиства 
ако је пацијент дете или бременита жена (чл. 114. ст. 1. т. 9. КЗ). Појам 
еутаназије традиционално се везује за лишење живота из самилости. Ме-
ђутим, према нашем праву овај привилеговани облик убиства чини онај 
ко лиши живота пунолетно лице из самилости због тешког здравственог 

2 Закон о правима пацијената, Службени гласник РС, бр. 45/2013. и 25/2019. – др. 
закон, чл. 15. ст. 2.

3 Ђерић, М. (2018). Етичке димензије дистинкције између пасивне и активне еутана-
зије. Докторска дисертација. Београд: Универзитет у Београду: Филозофски факултет, 25.

4 Turković, K., Roksandić Vidlička, S., Maršavelski, K. (2016). Eutanazija i potpomog-
nuto samoubojstvo – Etičke Dileme Kriminalne Politike. Hrestomatija hrvatskoga medicinskog 
prava, (ur. Turković, K., Roksandić Vidlička, S., Maršavelski, K.). Zagreb: Pravni fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu, 382.

5 Живот на апаратима отвара питање „права на смрт”. Вид. Pretty v. the United 
Kingdom, (App. no.  2346/02), 29. 4. 2002.

6 Кривични законик РС, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005. – испр., 
107/2005. – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014. и 94/2016.
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стања у којем се то лице налази, а на његов озбиљан и изричит захтев 
(чл. 117. КЗ). Дакле, неопходно је, између осталог, да постоји пацијентов 
изричит захтев. Ако пацијент користи своје право на одбијање медицин-
ског третмана али без постављања изричитог захтева који иде у правцу 
лишења живота, онда се прекид медицинских мера не би могао квалифи-
ковати као лишење живота из самилости. Како се под радњом кривичног 
дела убиства подразумева „свака делатност чињења или нечињења (…) 
којом се непосредно или посредно проузрокује последица – смрт другог 
лица”7 (под условом да се не ради о привилегованим и квалификованим 
облицима), лекар би могао да одговара за ово дело.

Следеће питање које се намеће јесте да ли би лекар исто одговарао 
и у случају да пацијент или сурогат пристају на предложени прекид ме-
дицинских мера? Чини се да би, при чему би се у зависности од старости 
пацијента, мотива лекара и атрибута захтева, уколико би исти постојао, 
овде могло радити и о лишењу живота из самилости. Све ово стога што за 
разлику од теорије, Кривични законик Републике Србије (КЗ) не познаје 
пристанак повређеног као основ искључења противправности кривичног 
дела, а сам прекид медицинских мера не би се могао подвести под инсти-
тут крајње нужде, још мање нужне одбране и дела малог значаја.

Наиме, домаћа теорија кривичног права говори о пристанку повре-
ђеног као о основу искључења противправности кривичног дела који није 
предвиђен законом.8 Одредбе о пристанку пацијента из ЗПрП надопуњују 
тумачења о пристанку повређеног у кривичном праву у мери у којој се 
питање пристанка поставља у вези са медицинским захватима.9 У теори-
ји се оправдање института пристанка (пацијента) налази у непостојању 
интереса да се правно добро заштити.10 Поред тога, овдашња ситуација 
у здравству је таква да одређени број пацијената неће дочекати здрав-
ствену услугу јер су средства за финансирање здравствене делатности 
увек ограничена, па нема смисла присилно пружати здравствене услуге 
пацијентима способним за расуђивање који то, из рационалних или ира-

7 Јовашевић, Д. (2017). Кривична дела убиства. Београд: Институт за криминолошка 
и социолошка истраживања, 20.

8 Вид. Стојановић, З. (2009). Кривично право, Општи део. Београд: Правна књига, 
124–125; Марковић, И. (2011). Пристанак повређеног у кривичном праву. Казнена реакци-
ја у Србији, I део, (ур. Ђорђе Игњатовић). Београд: Правни факултет Универзитета у Бео-
граду, 293; Мрвић Петровић, Н. (2007). Кривично право. Београд: Службени гласник, 76.

9 Башић, З. (2016). Пристанак оштећеног у кривичном праву. Докторска дисерта-
ција, фн. 1148. Београд: Универзитет Унион у Београду, 196–197.

10 Ако сâм титулар права које се штити не жели заштиту, зашто би правни поредак 
„на силу” пружао заштиту том праву? Вид. Вуковић, И. (2013). Пристанак повређеног као 
основ искључења противправности. Казнена реакција у Србији, III део, (ур. Ђорђе Игњато-
вић). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 168.
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ционалних разлога, не желе.11 Поред поштовања аутономије пацијената, 
инсистирање на пристанку је, дакле, и у друштвеном интересу.12 Међу-
тим, због тога што правна наука није извор права, сматрамо да судска 
пракса не би могла уводити нов основ искључења противправности кри-
вичног дела (пристанак пацијента), коликогод он био смислен и животан, 
ако законом није предвиђен.

КЗ познаје само три основа искључења противправности дела: дело 
малог значаја, нужна одбрана, и крајња нужда. Дело је малог значаја ако 
степен кривице није висок, ако су штетне последице одсутне или незнат-
не и ако општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање кривичне 
санкције.13 О делу малог значаја се сасвим сигурно не може говорити у 
горенаведеном примеру јер штетна последица тј. смрт пацијента не може 
бити окарактерисана као незнатна. Нужна је она одбрана која је неопходно 
потребна да учинилац од свог добра или добра другога одбије истовреме-
ни противправни напад.14 Ни овај институт није применљив у конкретном 
случају будући да не постоји напад који би се прекидом лечења одбијао. 
Крајња нужда постоји кад је дело учињено ради тога да учинилац отклони 
од свог добра или добра другога истовремену нескривљену опасност која 
се на други начин није могла отклонити, а при том учињено зло није веће 
од зла које је претило.15 Ако би се узело да би опасност у овом случају 
представљала одговорност лекара у случају да не поштује вољу пацијен-
та, крајња нужда би могла доћи у обзир, међутим, учињено зло у сваком 
случају не би било мање од зла које је претило. Дакле, лекар који прекида 
лечење уз сагласност пацијента или сурогата не би имао на коју одредбу 
КЗ-а да се позове, а да своју радњу учини дозвољеном.

Имајући у виду одредбе ЗПрП, можемо закључити да пацијент, након 
што је прописно обавештен у складу са чл. 11. ЗПрП, има право да одбије 
предложену медицинску меру. Без пристанка пацијента лекар не може да 
предузме над њим ниједну меру, а кршење ове лекарске обавезе повлачи 
са собом прекршајну одговорност прописану чл. 46. ст. 1. т. 2. ЗПрП.16  

11 Nikšić, S. (2016). Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom zakonodavstvu. 
Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava (ur. Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, 
Aleksandar Maršavelski). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 587.

12 Ђурђевић, Т. (2019). Пристанак обавештеног пацијента: кривичноправни аспект. 
Правни живот, 9, 293.

13 Кривични законик Републике Србије, чл. 18.
14 Ibid., чл. 19.
15 Ibid, чл. 20.
16 Лекар такође може одговарати и грађанскоправно. Вид. нпр. Мујовић-Зорнић Х., 

Петровић З. (2012). Одговорност здравствених установа за штете као последице лечења. 
Војносанитетски преглед, 69(8), 694; Сјеничић, М. (2011). Лекарска грешка. Грађанско- 
-правни аспект. Зборник радова Правног факултета у Нишу, 59, 137.
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Из тога следи да пацијент има право да одбије и „бесциљне” мере одржа-
вања у животу (исто као и све друге медицинске мере које му се нуде или 
препоручују) и то непосредно, ако је способан за расуђивање у моменту 
доношења одлуке, или посредно, путем лица које је унапред овлашћено од 
стране пацијента да уместо њега доноси одлуке о пристанку на медицин-
ску меру. Лекар у овом случају такође мора да поштује вољу пацијента. 
Према слову ЗПрП, лекар би морао да се уздржи од даљег предузима-
ња мера одржавања у животу. Међутим, како је речено, ако би пацијента  
искључио са респираторног апарата он би „другог лишио живота” и тада 
би се јавио ризик од одговорности за кривично дело убиства. 

Чини се да ће овај лекар поступити противправно, било да одлучи 
да послуша пацијента, било да одлучи супротно. При томе ће најверо-
ватније изабрати „мање зло” и наставити да лечи пацијента. Професор 
здравственог права и биоетичар из САД Тадеус Мејсон Поуп (Thaddeus 
Mason Pope) истиче да се већина лекара слаже да „ако лечиш, а није тре-
бало да лечиш, најгоре што може да се деси јесте да пацијент мало дуже 
живи, а ти нећеш бити одговоран што си спречио да пацијент умре.”  
Истиче да и адвокати саветују здравствене установе и лекаре да у ова-
квим ситуацијама „играју на сигурно” и наставе медицински третман. У 
литератури се наводи и да је право да се одбије медицински третман само 
привидно, јер нема ефективног правног лека.17

У упоредном праву постоје примери земаља18 у којима су лекари, 
који сматрају да су одређене мере медицински неоправдане и да би их 
требало прекинути, заштићени од сношења било какве одговорности под 
условом да се са овим прекидом мера сагласе пацијент или његов сурогат. 
У случајевима да нема сагласности, приступа се преговорима или меди-
јацији. Конфликт после ове фазе само у малом броју случајева опстаје и 
одговорност лекара тада зависи од законског решења – у неким државама 
предност се чак даје мишљењу лекара и етичког тела здравствене устано-
ве.19 Наш законодавац, са друге стране, ни у случају ваљаног пристанка 
не даје лекарима могућност да без правног ризика прекину медицински 
неоправдане мере, док истовремено забрањује лекарима да лече без одго-
варајућег пристанка.

17 Pope, T. M. (2013). Clinicians May Not Administer Life-Sustaining Treatment Without 
Consent: Civil, Criminal and Disciplinary Sanctions. Journal of Health & Biomedical Law, 9(2). 
249.

18 Готово све државе САД. Вид. Pope, T. M. (2014). 2014 ICEL – Assoc Prof. Thaddeus 
Pope: Medical futility conflicts over life-sustaining treatment. Preuzeto 10. 3. 2020. са https://
www.youtube.com/watch?v=WXZhISkc85I&t=1415s

19 Нпр. Тексас. Вид. Pope, T. M. (2016). Texas advance directives act: Nearly a model 
dispute resolution mechanism for intractable medical futility conflicts. QUT Law Review, 16(1), 
22–53.
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Неспорно је да се ставови о пасивној еутаназији разликују од др-
жаве до државе. Неспорно је и да свака држава има право да регулише 
питање пасивне еутаназије према својим ставовима, имајући у виду етич-
ке, моралне и друге обзире. Међутим, ако је наш законодавац прихватио 
концепт пристанка пацијента као једно од основних начела медицинског 
права и уврстио га у ЗПрП на начин како је објашњено, онда је са тим 
потребно усагласити и друге гране права. 
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THE RIgHT TO REFuSE MEDICAL TREATMENT   
AND PASSIvE EuTHANASIA

Short Report

Tijana Đurđević
Bar Association of Vojvodina

S u m m a r y

Having in mind the obligation of a physician, as stipulated in The Law on Patients’ 
Rights, to respect the will of the patient even when the will is directed toward the refusal 
of life-sustaining medical treatment, as well as the misdemeanor liability of a physician, 
prescribed by the same law, for treatment without informed consent, the paper considers 
how the patient’s right to refuse medical treatment affects the physician’s responsibility 
for the patient’s death in terms of the provisions of The Criminal Code. Also, the paper 
analyzes whether in certain situations the physician is even able to comply with the provi-
sions of both of the mentioned regulations, or whether the harmonization of legal solu-
tions is needed.

Keywords: refusing medical treatment, passive euthanasia, informed consent, medi-
cal law, criminal law
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uvOD u MEDICINSkO PRAvO PREMA  
POzITIvNOM PRAvu REPuBLIkE HRvATSkE   
SA IzvORIMA I TEMELjNIM NAčELIMA1

Odgovornost liječnika i neka pravno-etička pitanja  
u odnosu liječnik–pacijent sa pedijatrijskog gledišta 

SAŽETAK: Ovim radom autori donose definiciju medicinskog 
prava i daju svojevrstan uvod u tu materiju kroz pozitivno pravo 
Republike Hrvatske. Autori u drugom poglavlju navode izvore me-
dicinskog (zdravstvenog ili liječničkog) prava posebno vezanih za 
pedijatrijski dio medicine. Tako raščlanjuju međunarodne i domaće 
izvore prava. Nakon toga obrazlažu zakonski opis osnovnih načela 
medicinskog i zdravstvenog prava. Ovaj rad je dao težište na obja-
šnjenju pravne odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih radnika 
prema trećima, koja može nastati njihovim radom ili propustom 
u njihovu radu. Odgovornost je detaljnije objašnjena u temelj-
nim pravnim podjelama, pa se tako razlikuje kaznena, prekršajna 
i disciplinska odgovornost s jedne strane, te građanskopravna od-
govornost za počinjenu štetu prilikom obavljanja liječničkog posla, 
s druge strane. Objašnjena je potpunije i kaznenopravna odgovor-
nost svih zaposlenih u zdravstvenom sustavu, a u radu se nalazi i 

* Rad je primljen 1. 7. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 16. 7. 2020. godine.

 *
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pregled specijalnih kaznenih djela iz Glave XIX Kaznenog zako-
na, koja nosi naslov: „Kaznena djela protiv zdravlja ljudi“. Nadalje 
se autori u radu bave pravima pacijenata u Republici Hrvatskoj i 
zakonskom regulativom ove materije. Posebno se daje akcent na 
pravima maloljetnih pacijenata, odnosno djece, gdje je objašnjena 
zakonska regulativa prema Obiteljskom zakonu i Zakonu o zaštiti 
prava pacijenata.

Ključne reči: medicinsko pravo; temeljna načela; izvo-
ri medicinskog prava u Republici Hrvatskoj; pravna odgovornost 
liječnika; prava pacijenata; pristanak maloljetnog pacijenta na liječ-
nički tretman

MEDICINSkO PRAvO  
Određenje – definicija,  izvori,  temeljna načela

Definicija medicinskog ili liječničkog prava

Medicinsko ili liječničko pravo je u objektivnom smislu skup pravnih 
pravila kojima se uređuje medicinska djelatnost, utvrđuju svojstva osoba koje 
tu djelatnost obavljaju i njihov odnos sa korisnicima njihovih usluga.

Medicinsko ili liječničko pravo u objektivnom smislu čini norme i prav-
na pravila koja se mogu nazvati u biti zdravstveno pravo.

Zdravstveno pravo se pojavilo u judikaturi (pravnoj teoriji) relativno 
kasno. Ovaj termin je ušao u primjenu tek u posljednje vrijeme, a razumije-
va „pravo zdravlja“ (Health Law). Ovaj termin je po mišljenju nekih pravnih 
autora i širi pojam nego medicinsko pravo jer obuhvaća sve propise koji su u 
svezi sa zdravstvom i zdravljem uopće. Ovo se zaključuje iz toga jer je pojam 
„zdravstvo“ sveobuhvatniji od pojma „medicina“ jer u sebi sadržava naglaske 
na društvenim i pravnim konotacijama i ingredijentima budući da se radi o 
važnoj socijalnoj djelatnosti, dok medicina ima svoje biološke, somatske, or-
ganske, morfološke komponente i elemente.1

Medicinsko pravo u širem smislu obuhvaća i one norme koje se tiču li-
jekova, medicinskih sredstava ili opreme, prikupljanje ljudske krvi i drugih 
dijelova ljudskog tijela.

Potrebno je također razlikovati pojam medicinskoga prava od pojma 
sudske medicine. Razliku između ova dva pojma možemo učiniti ukoliko 
medicinsko pravo označimo kao „pravo u medicini“ za razliku od sudske me-
dicine koju bismo onda označili kao „medicinu u pravu“. 

1 Čizmić, J. (2015). Medicinsko pravo – pojam, izvori, značaj, Zbornik radova s međuna-
rodnog simpozija „Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti“. Plitvice, 4.
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Medicinsko ili liječničko pravo u užem (subjektivnom) smislu je pravo 
koje obuhvaća odnos liječnika i pacijenta, kojem je konačni cilj zaštita paci-
jenta (izlječenje).2

Izvori medicinskog i zdravstvenog prava u pedijatriji

Uvodno napominjemo da u izvore medicinskog prava koji se imaju 
odnositi na pedijatriju, upravo zbog svoje prirode kao medicinske grane, pedi-
jatrija iziskuje nešto drugačije izvore od drugih grana medicine.

Izvore medicinskog prava u pedijatriji možemo podijeliti na među- 
narodne i domaće.

Međunarodne izvore čine povelje, konvencije i drugi pravni akti koje su 
donijela međunarodna tijela kao udruženja država, ili međunarodne strukovne 
asocijacije, a ratificirale ih države članice, te takav pravni akt postaje obvezu-
jući za tu državu, odnosno strukovna asocijacija određene države.

Međunarodni izvori pedijatrijskog medicinskog prava čine:
1. Konvencija o pravima djeteta3

2. Otavska deklaracija o pravu djeteta na zdravstvenu zaštitu4

3. Povelja o pravima djeteta u bolnici5

Kada su u pitanju domaći izvori6 pedijatrijskog medicinskog prava treba 
istaći da pravno ishodište kao univerzalni izvor medicinskog i zdravstvenog 
prava najpre nalazimo u ustavnom načelu iz III. glave Ustava Republike Hr-
vatske7 koji nosi naziv „Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda“. U trećem 
Odjeljku pod nazivom „Gospodarska, socijalna i kulturna prava“ izričito je 
propisano da svatko ima pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj.

Izvore medicinskog prava nalazimo primarno u zakonima i podzakon-
skim aktima koji sa različitih gledišta normiraju zdravstvenu djelatnost i sve 

2 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo. Beograd: Nomos, 23.
3 Usvojena i otvorena za potpisivanje i ratificiranje ili pristupanje rezolucijom Generalne 

skupštine Ujedinjenih naroda 44/25 od 20. studenog 1989. Stupila na snagu 2. rujna 1990. Slu-
žbeni list SFRJ (Međunarodni ugovori) 15/1990. (čl. 24. Konvencije detaljno regulira zdravstve-
nu zaštitu djece). 

4 World Medical Association, Declaration of Ottawa on The right of the child to health 
care, Bull Med. Ethics, February, 1999.

5 Povelju je usvojila Europska udruga za djecu u bolnici (EACH – European Association 
for Children in Hospital ) usvojena 1988. godine u Leidenu (Nizozemska) popis je prava za svu 
djecu prije, tijekom ili nakon boravka u bolnici.

6 Izraz domaće pravo odnosi se na pozitivno pravo u Republici Hrvatskoj.
7 Ustav Republike Hrvatske, (Narodne novine, br. 56/90; 135/97; 8/98; 113/00; 124/00; 

28/01; 41/01; 55/01; 76/10; 85/10; 5/14).
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odnose i pitanja koji nastaju kod liječenja pacijenata, korištenja dijelova ljud-
skog tijela i organa, odgovornosti svih oblika i drugo.

Sekundarni izvori medicinskog prava bili bi oni dijelovi građanskog i 
kaznenog prava (zakona) koji se tiču medicinske djelatnosti, a reguliraju neke 
institute tog prava koji se odnose na proces liječenja ili su nastali iz procesa 
liječenja, kao npr. Odgovornost za nastalu štetu koja je nastala uslijed nestruč-
nog liječenja (naknada štete) ili odgovornost za teški invaliditet ili smrt uslijed 
grube liječničke greške (kaznena odgovornost po kaznenom zakonu).

U odnosu na pedijatrijsku struku, sekundarne izvore prava nalazimo i u 
određenim odredbama Obiteljskog zakona8, te u Zakonu o socijalnoj skrbi,9 
kao i podzakonskim aktima koji proizlaze iz ovih zakona.

Oni propisi koji se tiču isključivo medicinskog, odnosno zdravstvenog 
prava u Republici Hrvatskoj jesu:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti;10

2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju;11

3. Zakon o liječništvu;12

4. Zakon o zaštiti prava pacijenta;13

5. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;14

6. Zakon o krvi i krvnim pripravcima;15

7. Statut Hrvatske liječničke komore;16

8. Kodeks medicinske etike i deontologije;17

9. Pravilnik o stručnom nadzoru HLK.18

Načela medicinskog i zdravstvenog prava

Naše pozitivno pravo poznaje nekoliko temeljnih načela medicinskog i 
zdravstvenog prava.

8 Obiteljski zakon, Narodne novine, br. 103/15.
9 Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17; 

130/17; 98/19; 64/20.
10 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Narodne novine, br. 82/13; 159/13; 22/14; 154/14; 70/16; 

131/17.
11 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Narodne novine br. 80/13; 137/13.
12 Zakon o liječništvu, Narodne novine, br. 121/03; 117/08.
13 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08.
14 Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Narodne novine, br. 144/12.
15 Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Narodne novine, br. 79/06; 124/11.
16 Statut Hrvatske liječničke komore, Narodne novine, br. 55/18.
17 Kodeks medicinske etike i deontologije, Narodne novine, br. 55/08.
18 Pravilnik o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore usvojen na Skupštini Hrvat-

ske liječničke komore 4. 6. 2016. 
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Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,19 osnovna načela jesu:
Sveobuhvatnost zdravstvene zaštite uključuje cjelovito stanovništvo 

Republike Hrvatske u provedbi odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite u 
skladu sa zakonom.20

kontinuiranost zdravstvene zaštite postiže se ukupnom organizacijom 
zdravstvene djelatnosti, posebno na razini primarne zdravstvene djelatnosti 
koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sve životne dobi. 
Osiguranje kontinuiranog djelovanja sustava zdravstvene djelatnosti u RH 
mora biti međusobno funkcionalno povezan i usklađen.21 

Dostupnost zdravstvene zaštite ostvaruje se takvim rasporedom (mre-
žom) zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava, koja obavljaju zdravstvenu 
djelatnost i zdravstvenih radnika na području RH koji će omogućiti stanov-
ništvu podjednake uvjete zdravstvene zaštite, naročito na primarnoj razini 
zdravstvene djelatnosti. Dostupnost zdravstvene zaštite na svom području jedi-
nica područne (regionalne) samouprave osigurava organiziranjem zdravstvene 
zaštite u ustanovama čiji je osnivač, davanjem koncesija za obavljanje javne 
zdravstvene službe, koordiniranjem njihovog rada te sudjelovanjem u osigura-
nju sredstava za provođenje zdravstvene zaštite na svom području.22 

Načelo cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite osigurava se 
provođenjem objedinjenih mjera za unapređenjem zdravlja i prevencijom bo-
lesti te liječenjem i rehabilitacijom.23 

Načelo  specijaliziranog pristupa osigurava se organiziranjem i razvi-
janjem posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća i 
znanja te njihovom primjenom u praksi.24 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju25 poznaje slijedeća načela:
uzajamnosti; načelo uzajamnosti se očituje kroz redovito uplaćivanje 

svakomjesečnog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, i primanja 
zdravstvene usluge.

Solidarnosti; načelo solidarnosti se očituje kroz primanje zdravstvenih 
usluga onima kojima je ona potrebna i kroz primanje zdravstvenih usluga za 
članove obitelji osiguranika.

jednakosti. Načelo jednakosti se očituje kroz princip da su svi osigura-
nici jednaki u tretmanu primanja zdravstvenih usluga.

19 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Narodne novine, br. 82/13; 159/13; 22/14; 154/14; 70/16; 
131/17.

20 Ibid. čl. 12.
21 Ibid. čl. 13.
22 Ibid. čl. 14.
23 Ibid. čl. 15.
24 Ibid. čl. 16.
25 Čl. 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Narodne novine, br. 80/13; 137/13.
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Zakon o zaštiti prava pacijenata temeljen je načelima humanosti i do- 
stupnosti:26 

Načelo humanosti zaštite prava pacijenta ostvaruje se:
– osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića;
– osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta;
– zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove prijatno-

sti, svjetonazora, te moralnih i vjerskih uvjerenja. 
Načelo  dostupnosti  zaštite  prava  pacijenta podrazumijeva jednaku 

mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području RH.

Pravna odgovornost liječnika i drugih zdravstvenih radnika 
u Republici Hrvatskoj

Pravna odgovornost liječnika ili općenito zdravstvenih radnika može se 
podijeliti na slijedeći način:

Pravna odgovornost

Građansko-pravna 
(naknada štete)

Kazneno-pravna (u širem smislu) 
– disciplinska 
– prekršajna

Povreda prava osobnosti 
(neimovinska šteta)

Kazneno-pravna (u užem smislu)

Pravna odgovornost građansko-pravnog sadržaja je u biti naknada nei-
movinske ili nematerijalne štete. Ta šteta se utvrđuje prema pravilima Zakona o 
obveznim odnosima i prema kriterijima odnosno okvirnim mjerilima za visinu 
nematerijalne štete koja je donio Vrhovni sud RH. Zakon o obveznim odno-
sima27 je uveo novu nomenklaturu za ovaj vid odgovornosti, koju je nazvao 
povreda prava osobnosti. Povreda prava osobnosti (ranije naknada neimovinske 
ili nematerijalne štete) sastoji se od pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog 
straha, duševnih bolova zbog umanjenja životnih aktivnosti u odnosu na zdravu 
osobu i naruženosti. Ova naknada se ostvaruje u mirnom postupku ili u građan-
skom parničnom postupku pred redovnim sudom (općinski sudovi).

Kazneno-pravna odgovornost podrazumijeva odgovornost za počinjenje 
kaznenih djela za koja se odgovara prema Kaznenom zakonu, tj. prema kojem 
se izriču kazne i druge kaznene sankcije, a koje određuju redovni sudovi u 
kaznenom postupku.

26 Članovi 3–5. Zakona o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08.
27 Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05; 41/08;125/11; 78/15; 29/18.
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U Kaznenom zakonu28 postoji posebna glava XIX sa naslovom „Kazne-
na djela protiv zdravlja ljudi“. Zajednički objekt zaštite je zdravlje ljudi. Ovaj 
objekat zaštite odnosi se kako na zdravlje ljudi kao javno dobro odnosno javno 
zdravlje, zdravlje naroda, tako i na zdravlje individualno određenog pojedinca. 
Kao kaznena djela u glavi XIX javljaju se: 

1. Širenje i prenošenje zaraznih bolesti (čl. 180. KZ-a); 
2. Nesavjesno liječenje (čl. 181. KZ-a); 
3. Nedozvoljeno uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela,  

(čl. 182. KZ-a); 
4. Nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima (čl 183. KZ-a);
5. Nadriliječništvo (čl. 184. KZ-a); 
6. Krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda (čl. 185. KZ-a);
7. Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih proizvoda (čl. 186. KZ-a); 
8. Nesavjesno postupanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova  

(čl. 187. KZ).
Rijetko nalazimo u kaznenom zakonodavstvu da je čitava jedna gla-

va kaznenog (krivičnog) zakona posvećena određenoj grupaciji ljudi, koji u 
obavljanju svojeg poziva mogu počiniti kaznena djela. Kao što je naprijed po-
brojano, vidljivo je da su sva kaznena djela stvorena u svrhu zaštite zdravlja 
ljudi, a mogući počinitelji su liječnici i drugi zdravstveni radnici ili oni koji bi 
se za te osobe lažno predstavljali. Dakle, cilj zaštite je zdravlje ljudi, odnosno 
tjelesni integritet svakog čovjeka, a počinitelji osobe koji pružaju zdravstvene 
usluge i koji su se Hipokratovom zakletvom obvezali pomagati ljudima liječe-
njem i medicinskim tretmanima, odnosno osobe kojima je to izabrani životni 
poziv i posao. Skoro, pa bi se moglo pravničkom terminologijom reći da se te 
osobe bave „opasnom djelatnošću“, kada iz njihovog posla mogu nastati tako 
teške posljedice po zdravlje i život pojedinaca da se taj „rad“ može podvesti i 
pod biće kaznenog djela, onog najčešćeg – nesavjesnog liječenja.

Prava pacijenata

Temeljni izvor za ovo područje medicinskog prava u hrvatskom pozi-
tivnom pravu je Zakon o zaštiti prava pacijenata.29 Zakon definira da se njime 
određuju prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite, te način za-
štite i promicanje tih prava.

Zakon pojam pacijenta definira tako da to može biti svaka osoba, bole-
sna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju 

28 Kazneni zakon, Narodne novine, br. 125/11; 144/12, u daljim referencama KZ.
29 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08.
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očuvanja i unaprijeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstve-
ne njege i rehabilitacije.30 

Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinu-
iranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno 
općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem intere-
su pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.31 

Zakon o zaštiti prava pacijenata normirao je načela temeljem kojih se 
ostvaruje zaštita prava pacijenata.

Načela: 
– načelo humanosti zaštite prava pacijenata,
– načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata.

Pravo pacijenta na suodlučivanje  
i pravo na obaviještenost

Zakon prava pacijenata uređuje kroz pacijentovo pravo na suodlučivanje 
i pravo na obaviještenost.

Pacijentovo pravo na suodlučivanje može se iznimno ograničiti samo 
kada je to opravdano njegovim zdravstvenim stanjem u slučajevima i na način 
posebno određenim ovim Zakonom.32

Gledano kroz prizmu pedijatra, jasno je da se ta prava suodlučivanja 
i obaviještenosti odnose na roditelje, usvojitelje i zakonske skrbnike djece 
– pacijenata. 

Mišljenja smo, da bi pored nabrojanih osoba, koji su zakonski zastupnici 
djece, ovo pravo trebalo biti dostupno i malodobnom pacijentu koji je starosti 
iznad 12 godina, ukoliko je po procjeni uredujućeg pedijatra dijete sposobno 
shvatiti značenje medicinskog – preventivnog, dijagnostičkog ili terapijskog 
postupka.33 Ovdje ne mislimo na pravo suodlučivanja, već na pravo na infor-
miranost o budućem zahvatu. Zasigurno je da se pristup djetetu kao pacijentu 
razlikuje i treba razlikovati u odnosu liječnik–pacijent, jer je dijete poseban 
pacijent i prema takvom pacijentu nužan je osjećajniji i „nježniji“ pristup nego 
kod odrasle populacije, ne samo zbog toga jer je dijete pod posebnom zašti-

30 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08, čl. 1.
31 Ibid.
32 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08), čl. 7.
33 Sada važeći Obiteljski zakon je propisao u čl. 88. da dijete kao pacijent sa navršenih 

16 godina života može samostalno dati pristanak na predstojeće preventivne, dijagnostičke i te-
rapijske postupke (informativni pristanak), a u svezi sa svojim zdravljem i liječenjem, ako je 
dovoljno zrelo za donošenje odluke, a prema procjeni doktora medicine.
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tom prava, već što je pedijatrijska dob osobito po svojoj prirodi osjetljivija od  
odraslog pacijenta.

Ostaje otvoreno pitanje gdje su granice pristanka malodobnog pacijenta 
koji ima navršenih 16 godina života, a ako se prema procjeni pedijatra ili dru-
gog doktora medicine radi o medicinskom zahvatu koji je povezan s rizicima 
teških posljedica za fizičko i psihičko zdravlje djeteta pacijenta, tada je osim 
pristanka djeteta, zakonska obveza zatražiti i suglasnost djetetovih roditelja ili 
drugih zakonskih zastupnika.34 Očito je ovim st. 2. čl. 88. Obiteljskog zakona, 
derogirana odredba iz st. 1. istog članka, kojim je svakom djetetu sa navršenih 
16 godina života, a po procjeni doktora medicine koji ustanovi da je pacijent 
sposoban shvatiti značenje medicinskog zahvata ili dovoljno zrelo dijete koje 
može dati pristanak za medicinski postupak.35

Zbog ovakvog zakonskog rješenja ostaje dvojbena uopće i suglasnost 
na bilo koji medicinski zahvat za koji je dao pristanak malodobni pacijent sa 
navršenih 16 godina života, a koji medicinski zahvat nije po svojoj prirodi ri-
zično povezan sa teškim posljedicama po fizičko i psihičko zdravlje pacijenta, 
a sam pacijent je dovoljno zrelo dijete za donošenje takve odluke, a po procje-
ni pedijatra ili drugog doktora medicine. Životno gledano može se dogoditi da 
i onaj medicinski zahvat koji po stručnoj procjeni nema obilježja „rizičnog“ u 
startu, može iz različitih uzroka postati rizičnim po dijete na kojem se obavlja, 
pa je opet dana suglasnost od pacijenta sa navršenih 16 godina života, bez 
zatražene suglasnosti djetetovih roditelja, otvara mogućnosti određene odgo-
vornosti liječnika koji je na temelju pristanka djeteta zahvat obavio.

Obiteljski zakon predviđa da će u slučaju spora između djeteta i rodi-
telja (zakonskih zastupnika) oko poduzimanja medicinskog postupka, sud u 
izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja donijeti rješenje radi 
zaštite dobrobiti djeteta.36 Koliko je to dobro zakonsko rješenje, vidjet će se u 
praksi. Ovdje se javlja nekoliko bitnih okolnosti. Prvenstveno, koliko je ovaj 
sudski postupak dostupan strankama, duljina trajanja postupka, da li je potre- 
bno provoditi medicinsko vještačenje i na čiji trošak, pravo žalbe nezadovoljne 
strane i sl. No, što se događa sa liječenjem djeteta za vrijeme dok sudski postu-
pak traje? Za slučaj da se radi neodgodivoj medicinskoj intervenciji, Obiteljski 
zakon nudi rješenje tako što se primjenjuju odredbe posebnog propisa kojim 
se uređuje zaštita prava pacijenata, odnosno Zakon o zaštiti prava pacijenata.37

34 Obiteljski zakon čl. 88. st. 2.
35 Slično rješenje ima i Ujedinjeno Kraljevstvo. Vidjeti u: Principles of Medical Law, 

Oxford, 2010, 496, poglavlje 10.12. i 510, poglavlje 10.43.
36 Obiteljski zakon čl. 88. st. 3.
37 Obiteljski zakon čl. 88. st. 4.
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Prema sudu ovih autora, zaštita djeteta kao pacijenta nije zakonskom 
regulativom precizno i dobro riješena, jer niti Obiteljski zakon, niti Zakon o 
zaštiti prava pacijenta nisu sustavno uredili ovu materiju. Upućivanjem jednog 
zakona na drugi dolazi do pravne nesigurnosti i propusta jer Obiteljski zakon 
ne donosi konačna rješenja za dijete pacijenta, a upućuje na opće propise iz 
tog područja koji ne reguliraju posebnu kategoriju pacijenta – dijete. Svaka-
ko je propust zakonodavca što djeca nisu uvrštena u zakonsku regulativu kao 
posebna vrsta pacijenta i precizno uređena pitanja oko pristanka na liječenje, 
suglasnosti na liječenje, kada je stanje hitno tko može odlučiti o medicinskom 
zahvatu. Također, mišljenja smo da je prepuštanje odluke sudu u izvanparnič-
nom postupku kada dođe do spora između djeteta i roditelja u svezi suglasnosti 
za liječenje teško primjenjivo, a da istodobno ne dođe i do medicinskih kom-
plikacija kod djeteta. Možda je bolje i brže rješenje kada bi postojale stručne 
komisije pri kliničkim bolničkim centrima, koje bi se primjera radi sastojale 
od tri člana, dva pedijatra i doktora medicine, specijaliste onog područja iz 
kojeg je potrebno napraviti određeni medicinski zahvat kod djeteta – pacijenta. 
Ovakve komisije bi promptno reagirale, kada bi se pojavio problem oko sugla-
snosti i opravdanosti medicinskog zahvata na pacijentu. Tek po iscrpljivanju 
ovog stupnja zaštite, može se ostaviti sudu regulacija na višem stupnju, ali 
kada stanje više nije hitno i ne priječi opasnost ili pogibelj po dijete.

Liječnik (zdravstveni radnik) visoke stručne spreme koji pacijentu 
pruža određeni oblik zdravstvene usluge u obvezi je na usmeni zahtjev pa-
cijenta dati obavijesti. Pacijent ima pravo i na drugo mišljenje. Pacijent ima 
pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga 
zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih medicin-
skih postupaka i mjera.

Pravo prihvaćanja ili odbijanja pojedinog dijagnostičkog, odnosno 
terapijskog postupka, pacijentu je izberivo, osim u slučaju neodgodive liječ-
ničke intervencije, čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili 
izazvalo trajna oštećenja njegovog zdravlja. Afirmativnost pojedinog dijagno-
stičkog, odnosno terapijskog postupka izražava se potpisivanjem suglasnosti.

Obrazac suglasnosti te obrazac izjave o odbijanju pojedinoga dija-
gnostičkog, odnosno terapijskog postupka pravilnikom propisuje ministar 
nadležan za zdravstvo. Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema 
osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, 
odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred 
dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja 
će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

Zakonski zastupnici djece pacijenata (roditelji, usvojitelji) ili skrbni-
ci, zastupaju svoju djecu (štićenike) po sili zakona (rješenja) i donose takove 
odluke u ime njih. Za prihvaćanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno tera-
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pijskog postupka, nisu potrebne izjave u formi javnobilježničkog akta ili uz 
prisustvo dva svjedoka, već je dovoljan potpis zakonskog zastupnika maloljet-
nog pacijenta. 

Ranije dana suglasnost može se u svako doba povući, potpisivanjem iz-
jave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka, ako 
je to u interesu pacijenta.

Ukoliko su interesi pacijenata i njihovih zakonskih zastupnika, odnosno 
skrbnika suprotstavljeni, zdravstveni radnik je dužan odmah o tome obavije-
stiti nadležni centar za socijalnu skrb. Ako se zbog hitne situacije ne može 
dobiti suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika, pacijent će se pod-
vrći dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku samo u slučaju kada bi 
zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu 
prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovoga zdravlja. 
Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika, odnosno 
skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

Pacijent u znanstvenom istraživanju  
i medicinskoj nastavi

U našem pravu je propisano i da mora postojati izričita suglasnost (pri-
stanak) obaviještenog pacijenta za znanstvena istraživanja i za uključivanje 
pacijenta u medicinsku nastavu.38 

Pristanak obaviještenog pacijenta, u smislu Zakona o zaštiti prava paci-
jenta je: pisana, datirana i od pacijenta potpisana suglasnost za sudjelovanje u 
određenom znanstvenom istraživanju ili medicinskoj nastavi, dana na temelju 
preciznih i na razumljiv način dokumentiranih obavijesti o prirodi, važnosti, 
posljedicama i rizicima ispitivanja. Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog 
pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik ili skrbnik.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik, u intere-
su pacijenta može datu suglasnost povući u bilo koje vrijeme.

Znanstvena istraživanja nad pacijentom mogu se poduzeti ako su ispu-
njeni svi sljedeći uvjeti: 

1. nema zamjene usporedive učinkovitosti za istraživanje na ljudima, 
2. rizici kojima se izlaže pacijent nisu nerazmjerni mogućim koristima 

od istraživanja, 
3. istraživanje je odobrilo nadležno etičko povjerenstvo sukladno poseb-

nome zakonu, nakon nezavisnog ispitivanja njegove znanstvene vrijednosti, 
važnosti cilja istraživanja i ocjene njegove etičke prihvatljivosti, 

38 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08, čl. 19.
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4. pacijenti na kojima se provode istraživanja moraju biti upoznati o 
svojim pravima i zaštiti svojih prava sukladno zakonu, 

5. pribavljen je pristanak obaviještenog pacijenta.39

Znanstveno istraživanje nad poslovno nesposobnim pacijentom, pacijen-
tom koji nije sposoban za rasuđivanje te nad maloljetnim pacijentom može se 
poduzeti ako su uz već pobrojane uvjete (izuzev uvjeta pristanka) ispunjeni i 
svi sljedeći uvjeti: 

1. rezultati istraživanja mogu pridonijeti stvarnoj i izravnoj koristi za 
zdravlje pacijenta, 

2. istraživanje usporedive učinkovitosti ne može se provoditi nad paci-
jentima koji su sposobni dati pristanak, 

3. pribavljena je suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika, 
4. pacijent se ne protivi istraživanju.40 

Iznimno u slučaju kada istraživanje ne može proizvesti rezultate od iz-
ravne koristi za pacijenta, istraživanje se može odobriti pod istim uvjetima 
uz uvjete da: 

1. cilj istraživanja je postizanje rezultata koji mogu koristiti pacijentu ili 
drugim pacijentima iste dobne skupine, odnosno pacijentima s istom bolešću, 

2. istraživanje obuhvaća minimalni rizik i minimalno opterećenje 
za pacijenta.41

Pravo pacijenta na pristup  
medicinskoj dokumentaciji

Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji 
koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.

Dokumentaciju može zahtijevati u preslici o svojem trošku. Posebnim 
zakonom je uređen sadržaj, način čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medi-
cinske dokumentacije.

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom za-
branio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, 
izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakon-
ski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.

Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju osobama koje zakon 
označava kao moguće pristupnike medicinskoj dokumentaciji, pacijent daje 
pisanom izjavom solemniziranom kod javnog bilježnika.

39 Ibid., Iz čl. 19. st. 2. ovoga Zakona. Čl. 20. 
40 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08, čl. 21. 
41 Ibid. 
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Pravo na povjerljivost

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje 
njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti 
osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu 
biti obaviještene o njegovu prijamu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao 
i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima 
zabranjuje davanje tih podataka.42

I Zakon o zaštiti prava pacijenata predviđa mogućnost naknade štete 
prema pravilima Zakona o obveznim odnosima (povreda prava osobnosti), a o 
čemu je već bilo riječi ranije.

zAkLjučNA RAzMATRANjA

Iz sadržaja ovog rada i uvida u materiju medicinskog prava Republike 
Hrvatske, vidljivo je da je medicinsko pravo vrlo složena pravna disciplina. 
Ova pravna disciplina zadire u mnoštvo drugih pravnih disciplina i sa njima 
postaje neraskidivo povezana te čini jednu cjelinu, iako možemo smatrati i 
da su ti dijelovi koji čine medicinsko pravo, ujedno i sadržaj drugih pravnih 
disciplina. Tako uviđamo da su dijelovi medicinskog prava dijelom sadržaja 
građanskog (privatnog) prava, kaznenog (krivičnog) prava, radnog prava, tr-
govačkog prava, pa čak i ustavnog prava i još nekih drugih pravnih područja i 
disciplina. Ovo nipošto ne isključuje involviranost medicinskog prava u etičko- 
-pravna pitanja, zasigurno više od mnogih drugih pravnih područja, jer otvara 
kroz svoj razvoj niz etičkih problema koja se tiču ukupnog čovječanstva.

Nastojali smo približiti čitateljima Glasnika AKV medicinsko pravo u 
svjetlu pozitivnog prava u Republici Hrvatskoj, te kako je regulirana zdrav-
stvena zaštita kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti i kojim temeljnim načelima se 
ovaj osnovni zakon za tu materiju rukovodi. Iznijeli smo i izvore medicinskog 
prava u Hrvatskoj i osnovne međunarodne koji se tiču pedijatrijske struke, jer 
djeca kao osobito ranjiva skupina zaslužuju posebnu i širu pravnu zaštitu u 
svakom pogledu, pa tako i medicinsku, a uvijek su nekako u sjeni u znan-
stvenoj zastupljenosti u odnosu na ostalu populaciju. Dali smo i osnov pravne 
odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih radnika prema našim propisima, 
kao i pregled XIX. glave Kaznenog zakona. Posebno poglavlje ovog rada je 
posvećeno pravima pacijenata gdje je problematizirano pravo maloljetnih pa-

42 Zakon o zaštiti prava pacijenta, Narodne novine, br. 169/04; 37/08, čl. 25. 
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cijenata na (su)odlučivanje o medicinskim zahvatima na svome tijelu. Ovo je 
autorsko viđenje nekih od problema, a utemeljeno na važećim propisima i za-
mišljeno kako je i u naslovu rečeno Uvodom u medicinsko pravo jedne države 
– sada i članice EU, pa vjerujemo da će biti i podstrek budućim autorima za 
detaljnije obrađivanje neke od istaknutih tema u ovom radu.
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The Responsibility of Doctors and Some Legal   
and Ethical Questions Regarding the Doctor–Patient Relationship,   

from a Paediatric Standpoint
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Dunja Čokolić Petrović, Dr.
Clinical Medical Center, Osijek, Department of Paediatrics

S u m m a r y

In this paper, the authors define Medical law and give an introduction into the sub-
ject matter by using the Positive law of the Republic of Croatia. In the second chapter, 
the authors list the sources of Medical and Health law, especially as they relate to paedi-
atric medicine, thus separating the international and domestic sources of law. Later, they 
explain the legal descriptions of the founding principles of Medical and Health law. This 
paper focuses on explaining the legal responsibilities of doctors and other medical prac-
titioners towards other persons, which may occur during their regular practice, or due to 
errors on their part. The responsibilities are explained in detail in the basic legal divisions; 
as such, there are criminal, misdemeanour and disciplinary responsibilities on one hand, 
and civil liability for damages incurred while providing medical services on the other. The 
legal obligations of all healthcare sector employees are further explained, and the paper 
also contains an overview of the specific criminal offences from Title XIX of the Criminal 
Code, titled „Offences Against Human Health”. Later, the authors deal with the rights of 
patients in the Republic of Croatia and the legal regulations relating to them. The paper 
focuses on the rights of underage patients, where the legal regulations are explained ac-
cording to the Family act and the Act on Protecting the Rights of Patients.

Keywords: Medical law; founding principles; sources of Medical law in the Repub-
lic of Croatia; legal responsibilities of doctors; patients’ rights; the consent of an underage 
patient to medical treatment
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ПРИСТУП „ЗДРАВЉЕ У СВИМ ПОЛИТИКАМА” 
И ЊЕГОВА ПРИМЕНА43

САЖЕТАК: Јавноздравствена политка обухвата значај-
но ширу област од здравствене заштите. Приступ „Здравље у 
свим политикама” (Health in All Policies – HIAP) подразумева 
да се здравствена питања узимају у обзир приликом доношења 
одлука у различитим секторима који имају здравствене аспекте, 
као што су пољопривреда, коришћење земљишта, урбанистичко 
планирање, становање, транспорт, јавна безбедност, образо-
вање и низ других. Принцип је на нивоу Европске уније при 
пут примењен за међусекторску сарадњу у правцу реализације 
заједничких циљева 2006. године током финског председава-
ња ЕУ, и од тада добија све значајнију примену у релевантним 
документима како на наднационалном нивоу, тако и у многим 
европским државама.

Кључне речи: здравље у свим политикама, јавноздравстве-
на политика, међусекторска сарадња, здравствена политика ЕУ

* Сажетак је примљен 14. 4. 2020, а прихваћен је за објављивање 14. 5. 2020. године. 
   Излагање је планирано за Округли сто „Актуелности медицинског права – теорија, 

пракса и законодавство” у организацији Института друштвених наука у Београду.
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Јавноздравствена политка обухвата значајно ширу област од здрав-
ствене заштите. Приступ „Здравље у свим политикама” (Health in All 
Policies – HIAP) подразумева да се здравствена питања узимају у об-
зир приликом доношења одлука у различитим секторима који укључују 
здравствене аспекте, као што су пољопривреда, коришћење земљишта, 
становање, транспорт, јавна безбедност, образовање и низ других. Прин-
цип је, на нивоу Европске уније, први пут уведен за међусекторску 
сарадњу у правцу реализације заједничких циљева 2006. године, током 
финског председавања ЕУ, и од тада добија све значајнију примену у 
релевантним документима како на наднационалном нивоу,44 тако и у мно-
гим европским државама, укључујући и Србију. 

Овим приступом се промовише могућност сектора јавног здравља 
да се повеже са широким дијапазоном партнера. У принципу, напори 
бројних земаља на примени овог принципа су потврда става да здрав-
ствена заштита сама по себи не може довољно да утиче на социјалне 
детерминанте здравља. Врло је важно да се правним нормама директно 
или индиректно, у форми обавезног или добровољног, подстакне сарадња 
различитих сектора у заштити здравља и побољшање свих социјалних 
детерминанти здравља, а не нужно само детерминанти које проистичу из 
здравственог сектора.45 Тако се афирмише улога јавног здравља у свим 
политикама које погађају здравствено стање, као што је то дефинисано у 
оквиру „Десет битних јавно-здравствених услуга”.46 

У зависности од процене и врсте система, државе имају различите 
ставове о начину увођења HIAP политике. Финска је била прва држава 
која је промовисала HIAP 2006. године, са ставом да је суштина ове по-
литике да истражи здравствене детерминанте којима углавном управљају 
други сектори, а не здравство. Сматрало се да узимање социјалних де-
терминанти здравља и болести у обзир може бити снажно средство за 
смањивање неједнакости у здравству.47 Аустрија је HIAP разрадила и про-
мовисала 2010. године, уз предвиђену имплементацију ове политике кроз 
четири фазе, до 2021. године. У првој фази су спроведене активности из-
градње капацитета и подизања свести о HIAP у Аустрији. Министарство 
здравља Аустрије је основало Јединицу за подршку HIAP у Институту за 

44 Доступно на: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/docs/2005_1_18_ 
frep_a4_en.pdf

45 Gakh, M. (2015). Law, the Health in All Policies Approach, and Cross-Sector Collabo-
ration. Public Health Reports, 130(1), 100.

46 World Health Organisation. (2020). The 10 Essential Public Health Operations. 
Доступно на: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/
policy/the-10-essential-public-health-operations

47 Puska, P. (2007) Health in all policies. European Journal of Public Health, 17(4), 328.
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јавно здравље. Задаци јединице су креирање HIAP веб-сајта и часописа, 
израда информативних материјала, подршка промотерима у презентовању 
ове политике на конференцијама и састанцима. Следеће фазе се састоје  
у имплементацији HIAP.48 Француска се одлучила да делује на детер-
минанте окружења, као што су зелене површине. Започет је пројекат 
„GREENH – City interventional participatory project”. Општи циљ пројекта 
је да идентификује интервенције које би дале највише резултата у им-
плементацији HIAP на нивоу градова, што би деловало и на смањење 
социјалних неједнакости у здравству, кроз политику одржавања зелених 
површина у урбаним областима. У ту сврху је одређено шест случаје-
ва кроз које би се профилисали градови са својим HIAP приступима и 
начину смањења социјалне неједнакости у здравству и интервенцијама 
које предузимају на зеленим површинама.49 Белгија је, захваљујући иску-
ствима које је добила у Европском пројекту „Заједничка акција поводом 
неједнакости у здравству”, 2013. године формирала међусекторску групу 
доносилаца одлука, чији је циљ да до 2050. године, као што је дефинисано 
у Националној повељи одрживог развоја, смањи здравствене неједнакости 
у очекиваној дужини живота за 50 %, тиме што ће подићи свест о томе 
како сви сектори могу утицати на здравље. То је дало основа за шире-
ње идеје о потреби међусекторског приступа.50 У Холандији, град Утрехт 
је, на пример, 2012. године имплементирао HIAP стратегију „Building a 
healthy future, an invitation to the city”. Стратегија је полазила од следећих 
премиса: 1) Здравље стоји на три ослонца (економски, социјални и про-
сторни). 2) Здравље је циљ за себе и средство за постизање других циљева 
као што су учешће, социјално ангажовање. 3) Политичко одлучивање је 
фокусирано превасходно на процену здравља. 4) Јавноздравствена поли-
тика је формулисана као позив свим учесницима у систему. Лекције које 
су извучене из искуства Утрехта су да међусекторски тим мора постојати 
на свим нивоима политике, те да је здравље у срцу сваке агенде, страте-
шког планирања и имплементације. На основу ових лекција сачињена је 
„Агенда о здравом животу у раду за све”. Развијање ове агенде захтева 
визију на дуги рок и амбицију да се та визија оствари, на политичком 

48 Gruber, G. (2017). HIAP in Austria – A Voluntary Instrument for Health in All Policies. 
European Journal of Public Health, 27 (Supp. 3), 240.

49 Pommier, J., Faure1, E., Vaillant, Z., Heritage, Z., Simos, J., Rican, S., Roue´ Le Gall, 
A., Cambon, L., Vidales, E., Cantorreggi, N. Porcherie, M. (2017). Health in all policies and ur-
ban green spaces: the baseline study of the GREENH – City project, European Journal of Public 
Health, 27 (Supp. 3), 406.

50 Tellier, V., Vandenhooft, A. (2014). First steps towards Health in all Policies in Belgi-
um by creation of an interdepartmental group. European Journal of Public Health, 24 (Supp. 2), 
94.
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и експертском нивоу.51 Може се закључити да приступ „Здравље у свим 
политкама” добија све већи значај и примену у државама чланицама ЕУ 
и да ће његов значај расти у наредном периоду.

THE „HEALTH IN ALL POLICIES” APPROACH   
AND ITS IMPLEMENTATION

Scientific Conference Contribution Abstract

Marta Sjeničić, Ph.D.
Institute of Social Sciences, Belgrade

Marko Milenković, Ph.D.
Institute of Social Sciences, Belgrade

S u m m a r y 

Public health policy covers a much wider area than health care. The Health in All 
Policies (HIAP) approach implies that health issues are taken into consideration in de-
cision making in different sectors that have health-related aspects, such as agriculture, 
land use, urban planning, housing, transport, public security, education, and many oth-
ers. The principle has been applied at the EU level to cross-sectoral cooperation towards 
the achievement of common goals from the 2006 Finnish EU Presidency, and has since 
become increasingly present in relevant documents, both at the supranational level and in 
many European countries.

Keywords: health in all policies, public health policy, cross-sector cooperation, 
EU health policy

51 Weber, M., Schreurs, H. (2018). Health in all policies: lessons learned and next steps in 
Utrecht. European Journal of Public Health, 28 (Supp 4), 100. 
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TAjNOST MEDICINSkIH PODATAkA  
I zAŠTO IH ŠTITIMO1

Sažetak: Autorka će se baviti analizom na koji način opšte me-
re prava EU utiču na privatnost podataka u okviru zdravstvenog 
prava. Analiziraće različite međunarodne i EU dokumente koji pro-
pisuju zaštitu privatnosti u oblasti zdravstva, ali i na koji način je ta 
materija uređena u Republici Srbiji.

Ključne reči: medicinski podaci, tajnost podataka, pravo na 
privatnost, EU, lečenje, Direktiva o zaštiti podataka

Od Hipokratovih dana, etički kodeksi zdravstvene profesije u raznim ju-
risdikcijama su obuhvatali izjave koje se tiču potrebe da se očuva poverljivost 
podataka o pacijentu. Postoje dva glavna razloga za to. Najpre, poverljivost se 
promoviše u utilitarne svrhe, jer bi bez garancije poverljivosti pacijenti ređe 
dolazili da traže lečenje.To naročito može biti slučaj kada se pacijenti jave 
zarad lečenja bolesti koje se mogu smatrati naročito osetljivim ukoliko se za 
njih sazna; primeri za to su HIV/SIDA i mentalna oboljenja. Drugo, održava-
nje poverljivosti u zdravstvenoj profesiji je deontološki osnovano, uključujući 
i pravo na privatnost. Važnost etičke obaveze poverljivosti, kao i potreba da 
zdravstveni radnici sačuvaju poverljivim osetljive podatke o pacijentima, 

* Sažetak је primljen 28. 3. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 12. 5. 2020. godine. 
 Izlaganje je planirano za Okrugli sto „Aktuelnosti medicinskog prava – teorija, praksa i 

zakonodavstvo” u organizaciji Instituta društvenih nauka u Beogradu.
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ogleda se u činjenici da kršenje tih etičkih obaveza podleže profesionalnim, 
disciplinskim sankcijama u državama članicama širom EU. Pored toga, u ovim 
državama i građansko i krivično zakonodavstvo štiti obavezu očuvanja pover-
ljivosti podataka pacijenta. Isto je i Republici Srbiji. 

Autorka zaključuje da je širom država članica EU pružena eksplicitna 
zaštita poverljivosti medicinskih podataka, kao i implicitna zaštita medicinskih 
podataka putem primene državnih zakona koji se tiču poverljivosti. Međutim, 
iako je potreba da se takve informacije zaštite univerzalna (bilo da se opravda-
va direktno privatnošću ili zaštitom poverljivosti u zdravstvu), ona je podložna 
i značajnim ograničenjima u praksi. Opšte pravo na privatnost, ili specifičnije 
pravo na poverljivost podataka, gotovo bez izuzetka je podložno i eksplicitnim 
ograničenjima. 

Autorka će u ovom radu razmatrati zašto se privatnost zdravstvenih 
podataka može smatrati naročito značajnom i u kom pravcu se kreću propi-
sana ograničenja prava na poverljivost podataka pacijenta. Drugo, osvrnuće 
se na različite međunarodne i EU dokumente koji propisuju zaštitu privatno-
sti u oblasti zdravstva, među kojima su i opšti akti, kao što je Povelja EU o 
osnovnim pravima i slobodama iz 2000. godine, ali i Direktiva o zaštiti po-
dataka, kao ilustraciji mere na nivou EU koja je imala uticaj na regulisanje 
privatnosti zdravstvenih podataka u državama članicama a od nedavno i u Re-
publici Srbiji.2
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Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je izrađen na temelju dva pravna dokumenta Evropske 
unije i to: Opšte regulative o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Direktive o zaštiti fizičkih lica u 
vezi sa obradom podataka o ličnosti koji su povezani sa krivičnim delima ili izvršenjem krivič-
nih sankcija (EU) 2016/680.



289

 J. Simić, Tajnost medicinskih podataka i zašto ih štitimo, str. 287–289

THE PRIvACY OF MEDICAL DATA   
AND WHY IT IS PROTECTED
Scientific Conference Contribution Abstract

Jelena Simić, Ph.D.
Faculty of Law, Union University

S u m m a r y 

The author shall analyze the way in which the general measures of EU law affect 
data privacy within medical law. The analysis shall involve various international and EU 
documents prescribing privacy protection in the domain of health care, but also the way 
this subject matter is regulated in the Republic of Serbia.

Keywords: medical data, data confidentiality, right to privacy, EU, treatment, Data 
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ПОШТОВАЊЕ НАЧЕЛА IN DUBIO PRO VITA 
ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА О ПРАВУ НА 
РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ЛЕЧЕЊА1

САЖЕТАК: У поступку одлучивања о праву на рефунда-
цију трошкова лечења који се у првом и другом степену води 
пред надлежним органима Републичког фонда за здравстве-
но осигурање, као и у поступку пред Управним судом који је 
надлежан за одлучивање о коначним актима Фонда, одлуке се 
доносе пре свега кроз испитивање испуњености формалних 
услова везаних за начин и остваривање права на здравстве-
ну заштиту прописаних Законом о здравственом осигурању и 
Правилником о начину и поступку остваривања права из оба-
везног здравственог осигурања. Искуство је показало да се, у 
наведеним поступцима, не посвећује дужна пажња једном од 
основних начела медициинске етике in dubio pro vita (у сумњи, 
за живот) које је у правном смислу садржано у начелу поштова-
ња живота (права на живот), прокламованог чл. 24. ст. 1. Устава 
Републике Србије. Тема ће бити обрађена кроз приказ репре-
зентативног случаја судске праксе и правног става израженог у 
пресуди Управног суда У. 4079/13. од 14. 11. 2014. године у којој 
је при одлучивању о праву на рефундацију трошкова лечења, 
ригидна законска процедура однела превагу у односу на начело 
поштовања и неприкосновености живота. У сумњи не би треба-

* Сажетак је примљен 19. 3. 2020, а прихваћен је за објављивање 1. 7. 2020. године. 
 Излагање је планирано за Округли сто „Актуелности медицинског права – теорија, 

пракса и законодавство” у организацији Института друштвених наука у Београду.
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ло полазити од стриктног слова нижих правних аката, него би 
право на рефундацију трошкова лечења требало ценити према 
највишем правном акту у земљи, међународним декларацијама 
чији смо потписници и општим начелима закона.

Кључне речи: in dubio pro vita, начела, живот, здравље, 
правна регулатива

RESPECTINg THE PRINCIPLE IN DUBIO PRO VITA  IN DECISION- 
-MAkINg REgARDINg THE RIgHT TO REIMBuRSEMENT   

OF TREATMENT COSTS
Scientific Conference Contribution Abstract

Marina M. Jovanović
Bar Association of Belgrade

S u m m a r y 

In the procedure of deciding on the right to reimbursement of medical treatment 
costs, which is conducted in the first and second instance before the competent bodies of 
the Republic Health Insurance Fund, as well as in the procedure before the Administrative 
Court competent to decide on the final acts of the Fund, decisions are made primarily by 
examining the fulfillment of the formal conditions related to the manner and exercising 
the right to health care prescribed by the Health Insurance Law and the Regulations on the 
manner and procedure for exercising the rights of compulsory health insurance. Experi-
ence has shown that in the aforementioned procedures, due consideration is not paid to 
one of the basic principles of medical ethics – in dubio pro vita (in doubt, for life), which 
is legally enshrined in the principle of respect for life (right to life) proclaimed by Article 
24, paragraph 1, of the Constitution of the Republic of Serbia. The topic will be addressed 
through a representative legal case and the legal attitude expressed in the judgment of 
the Administrative Court U.4079 / 13 of 14. 11. 2014. in which, in deciding the right to 
reimbursement, the rigid legal procedure outweighed the principle of respect and integrity 
of life. When in doubt, the right to reimbursement of treatment costs should not be judged 
based on the strict wording of the lower-instance legal acts, but should be assessed in ac-
cordance with the supreme legal act in the country, the international declarations to which 
we are signatories to and the general principles of law.

Keywords: in dubio pro vita, principles, life, health, legal regulation
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1. UZIMA SE NA ZNANJE da MICIĆ OLIVERI, advokatu u Novom Sadu, pri-
vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 24. 3. 2020. 
godine.

 − Terzić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
2. UZIMA SE NA ZNANJE da SANDIKI SVETLANI, advokatu u Novom Sadu, 

privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 24. 3. 2020. 
godine.

 − Kovačević Sanela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
3. UZIMA SE NA ZNANJE da ERCEGOVIĆ RADMILI, advokatu u Novom Sadu, 

privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 
26. 3. 2020. godine.

 − Pejić Jovana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

SAOPŠTENjE SA SEDNICE uPRAvNOg ODBORA 
održane 15. 4. 2020. godine

1. UZIMA SE NA ZNANJE da KUZMAN SANDRI, advokatu u Novom Sadu, pri-
vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 3. 4. 
2020. godine.

 − Zečević Nenad, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
2. UZIMA SE NA ZNANJE da RISTIĆ ZORANU, advokatu u Novom Sadu, pri-

vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga u periodu od 
20. 3. do 20. 4. 2020. godine.

 − Damjenić Ivana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
3. UZIMA SE NA ZNANJE da PETROVIĆ ZORANU, advokatu u Inđiji, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 26. 3. 
2020. godine.

 − Baranj Vlada, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.
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4. UZIMA SE NA ZNANJE da JASIKA mr NIKOLI, advokatu u Inđiji, privremeno 
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 1. 4. 2020. 
godine.

 − Jasika Dragan, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.
5. UZIMA SE NA ZNANJE da STANČIĆ BRANISLAVU, advokatu u Novom Be-

čeju, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev 
od 3. 4. 2020. godine.

 − Isakov Miljan, advokat u Novom Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.
6. UZIMA SE NA ZNANJE da BJELANOVIĆ BOŽI, advokatu u Kikindi, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 8. 4. 
2020. godine.

 − Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.
7. UZIMA SE NA ZNANJE da je POKRAJAC JELENA, advokat u Novom Sadu, 

nastavila sa radom dana 4. 4. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Bogovac Predrag, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

8. UZIMA SE NA ZNANJE da je BRSTINA DRAGANA, advokat u Staroj Pazovi, 
nastavila sa radom dana 16. 4. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Mihaljević Srđan, advokat u Staroj Pazovi, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

9. UZIMA SE NA ZNANJE da je ČOLAK JASMINA TATJANA, advokat u Srem-
skoj Mitrovici, nastavila sa radom dana 15. 4. 2020. godine, nakon što joj je privremeno 
bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

 − Čolak Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

10. UZIMA SE NA ZNANJE da je DUBAIĆ DANKO, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Jevtić Marije, advokata u Novom 
Sadu dana 8. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Jevtić Bojana, advokata u Novom 
Sadu, dana 9. 4. 2020. godine.

11.  UZIMA SE NA ZNANJE da je STAJIĆ BATIĆ IRENA, advokat u Novom Sa-
du, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Laze Stanojevića 3, stan 3, počev od 
17. 3. 2020. godine.

12. UZIMA SE NA ZNANJE da je PETKOVIĆ VLADIMIR, advokat u Sremskoj 
Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Prolaz zeleno drvo BB/10, po-
čev od 15. 4. 2020. godine.

13. ODOBRAVA SE zahtev BOSIN NEMANJE, advokatskog pripravnika u Novom 
Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu 
za produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 5. 4. 2021. 
godine.

14. ODOBRAVA SE zahtev KEKEZOVIĆ JELENE, advokatskog pripravnika u 
Somboru, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Vučković Marije, advokata u Somboru 
za produženje advokatsko-pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 5. 4. 2021. 
godine.
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SAOPŠTENjA SA SEDNICE uPRAvNOg ODBORA 
održane 22. 5. 2020. godine

1. LICENBERGER VIKTOR, diplomirani pravnik, rođen 3. 5. 1992. godine UPI-
SUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 4c/I, stan 6.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LICENBERGER VIKTOR, advokat-
ski pripravnik kod Kosanić Miroslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 5. 2020. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

2. ETTORE STEFAN, diplomirani pravnik, rođen 15. 10. 1992. godine UPISUJE 
SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 14, stan 1.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ETTORE STEFAN, advokatski pri-
pravnik kod Radomirović Ettore Zore, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 5. 2020. 
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

3. LABUS LUKA, diplomirani pravnik, rođen 19. 6. 1990. godine UPISUJE SE  
29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 53.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LABUS LUKA, advokatski priprav-
nik kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 5. 2020. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

4. MILOSAVLJEVIĆ NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 23. 6. 1992. godine 
UPISUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Save 1.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILOSAVLJEVIĆ NATAŠA, advo-
katski pripravnik kod Milosavljević Miroslava, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 
28. 5. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

5. IVATOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 27. 9. 1993. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Šidu, Svetog Save 3–6, lokal 17.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika IVATOVIĆ NEMANJA, advokatski 
pripravnik kod Fajfrić dr Željka, advokata u Šidu, sa danom 28. 5. 2020. godine zbog upisa 
u Imenik advokata ove Komore.

6. KRIVOŠIJA DANILO, diplomirani pravnik, rođen 5. 10. 1993. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Inđiji, Novosadska 2a, lokal 22.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRIVOŠIJA DANILO, advokatski 
pripravnik kod Ališić mr Vladimira, advokata u Inđiji, sa danom 28. 5. 2020. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

7. ĐURIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 4. 1993. godine UPISUJE SE 
29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17 A, ulaz 2.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĐURIĆ MILAN, advokatski priprav-
nik kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 5. 2020. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.
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8. POPOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 14. 8. 1993. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

 − Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika POPOVIĆ MILICA, advokatski pri-
pravnik kod Popović Rastka, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 5. 2020. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

9. BABIĆ VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 23. 12. 1992. godine UPISUJE 
SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 56/III, stan 15.

10. ZELJKOVIĆ DAVID, diplomirani pravnik, rođen 26. 9. 1991. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar kneza Miloša 19.

11. VUKČEVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 2. 1993. godine UPI-
SUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ćirpanova 25/1.

4. BANJANIN TAMARA, diplomirani pravnik, rođena 4. 5. 1990. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, stan 23.

1. GLIŠIĆ DANIJELA, diplomirani pravnik, rođena 9. 1. 1993. godine UPISUJE 
SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Veterniku, Zoje Mirosavljević 3, stan 5.

2. SAMARDŽIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 7. 1984. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Budisavi, Vojvođanska 71.

3. KERKEZ NIKOLIĆ ŽELJKA, diplomirani pravnik, rođena 4. 4. 1983. godine 
UPISUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2/8.

4. GRUJIĆ GABRIELA, diplomirani pravnik, rođena 16. 6. 1990. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Stevice Jovanovića 5.

5. BJELICA NAĐA, diplomirani pravnik, rođena 28. 10. 1993. godine UPISUJE 
SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Novosadska 1, stan 7.

6. KOVAČ VLADISLAVA, diplomirani pravnik, rođena 22. 12. 1980. godine UPI-
SUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Narodne omladine 6.

7. BUKAZIĆ DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 5. 1989. godine UPISUJE SE 
29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advo-
katske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 1, lokal 5, TC „Trubač”.

8. MARKO MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 2. 6. 1982. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Kovačici, JNA 65.

9. JOVANOVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 27. 12. 1980. godine UPI-
SUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Pančevu, Njegoševa 1a/II.
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10. TOHOLJEVIĆ ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 30. 4. 1993. godine UPI-
SUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedi-
štem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Save Kovačevića 1.

11.  JARMINAC BORIS, diplomirani pravnik, rođen 15. 12. 1993. godine UPISU-
JE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Almaška 1.

12. PAROCI MIRNA, diplomirani pravnik, rođena 23. 7. 1979. godine UPISUJE 
SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem 
advokatske kancelarije u Vrbasu, Maršala Tita 83/a, stan 4, drugi sprat.

13. JERKOVIĆ S. JADRANKA, diplomirani pravnik, rođena 25. 3. 1982. godine 
UPISUJE SE 29. 5. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa 
sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Kamenici, Slobodana Bajića 53.

14. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu BAJIN NEMANJA, rođen 12. 1. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Srđenović Bošnjaković Zvjezdane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. 
godine, u trajanju od dve godine. 

15. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu KARAN KRISTIJAN, rođen 22. 7. 1995. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

16. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu DELIĆ STEFAN, rođen 30. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u traja-
nju od dve godine. 

17. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu DURUTOVIĆ FILIP, rođen 7. 6. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Rakić Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju 
od dve godine. 

18. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu ĆIRKOVIĆ GORAN, rođen 16. 11. 1992. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

19. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu MILOVANOVIĆ SAVA, rođen 12. 6. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u tra-
janju od dve godine. 

20. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu DRENOVAC NIKOLA, rođen 10. 9. 1996. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u tra-
janju od dve godine. 

21. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu ĆOSIĆ LAZAR, rođen 11. 8. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju od 
dve godine. 

22. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu TOMINJAK ĐORĐE, rođen 28. 4. 1995. godine, na advokatsko-pripravni- 
čku vežbu kod Ševo Nade, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju 
od dve godine. 
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23. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu VUKAŠINOVIĆ VID, rođen 4. 3. 1993. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Vukašinović Milovana, advokata u Zmajevu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

24. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu DRAGIĆ VEDRANA, rođena 2. 5. 1989. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Terzić Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

25. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu POLIĆ JOVANA, rođena 15. 2. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Polić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju od 
dve godine. 

26. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu MARIĆ GORDANA, rođena 2. 7. 1989. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

27. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu KOLARIĆ BRANKA, rođena 16. 11. 1989. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Tovarišić Andreja, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

28. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu ČULIĆ MILICA, rođena 13. 5. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju 
od dve godine. 

29. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu PUŠONJIĆ ANĐELA, rođena 10. 12. 1992. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

30. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu MITROVIĆ BILJANA, rođena 19. 4. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u traja-
nju od dve godine. 

31. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu TOKOVIĆ KAĆA, rođena 30. 9. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju od dve 
godine. 

32. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu JOVANOV MLADEN, rođen 6. 1. 1995. godine, na advokatsko-pripravni- 
čku vežbu kod Balaban Dragana, advokata u Pančevu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju 
od dve godine. 

33. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu MINIĆ MILAN, rođen 10. 2. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Vasilije Miloša, advokata u Pančevu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju od dve 
godine. 

34. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu BOLJANAC DELORIJA, rođena 15. 4. 1987. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Jakovljević Stevana, advokata u Pančevu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 
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35. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu MILOŠEVIĆ NEMANJA, rođen 7. 10. 1992. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Milošević Dragana, advokata u Kovačici, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

36. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu LUGUMERSKI GORICA, rođena 13. 10. 1994. godine, na advokatsko-pri-
pravničku vežbu kod Trajčevski Srđana, advokata u Somboru, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

37. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu JANKOVIĆ DEJAN, rođen 22. 9. 1994. godine, na advokatsko-pripravni- 
čku vežbu kod Pavlović Gordane, advokata u Šidu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju od 
dve godine. 

38. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu NEĆAK OLIVERA, rođena 22. 3. 1996. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Žunić Marić Tijane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

39. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu LUKOVIĆ STEFAN, rođen 3. 8. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u trajanju od 
dve godine. 

40. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu MARKOVIĆ NIKOLA, rođen 22. 4. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

41. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu TANASIĆ BILJANA, rođena 16. 10. 1991. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

42. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu JOKIĆ TAMARA, rođena 27. 9. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Radovanović Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 5. 2020. godine, u 
trajanju od dve godine. 

43. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
u Novom Sadu NIKOLIĆ KATARINA, rođena 22. 7. 1995. godine, na advokatsko-priprav-
ničku vežbu kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi, dana 28. 5. 2020. godine, u traja-
nju od dve godine. 

44. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PEŠIĆ BILJA-
NA, advokat u Pančevu sa danom 15. 5. 2020. godine, na lični zahtev.

 − Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
 − Koranjić Konstanca, advokat u Pančevu postavlja se za preuzimatelja advokatske 

kancelarije.
45. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DREGA JOVA-

NA, advokat u Vršcu sa danom 28. 5. 2020. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije 
na teritoriju Advokatske komore Beograda.

46. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
ŠUTALO MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Šutalo Mezei Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 4. 2020. godine.
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47. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
VERGAŠ DIJANA, advokatski pripravnik u Novim Banovcima, na advokatsko-pripravni- 
čkoj vežbi kod Šuša Vojina, advokata u Novim Banovcima, sa danom 30. 4. 2020. godine.

48. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
RIS BRANISLAV, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve-
žbi kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 4. 2020. godine.

49. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
JOKANOVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, sa danom 2. 4. 2020. godine.

50. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
KRAINOVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 5. 2020. godine.

51. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
ŠVRAKA JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj 
vežbi kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 5. 2020. godine.

52. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
BATRIĆEVIĆ ANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravni- 
čkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 18. 5. 2020. 
godine.

53. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine 
MAJOROŠ ŠOMOĐI HERMINA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko-pri-
pravničkoj vežbi kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, sa danom 15. 5. 2020. godine.

54. UZIMA SE NA ZNANJE da TRIVUNOVIĆ NATALIJI, advokatu u Futogu, 
privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 7. 4. 2020. 
godine.

 − Trivunović Boško, advokat u Futogu, određuje se za privremenog zamenika.
55. UZIMA SE NA ZNANJE da RELJIN MAJI, advokatu u Novom Sadu, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 9. 4. 2020. godine.
 − Mićić M. Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

56. UZIMA SE NA ZNANJE da ĐAPA KRISTINI, advokatu u Novom Sadu, pri-
vremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta od 16. 4. 2020. do 16. 4. 2021. godine.

 − Radosavljević Igor, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog 
zamenika.

57. UZIMA SE NA ZNANJE da STEVANOVIĆ MIRJANI, advokatu u Novom 
Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i 
odsustva radi nege deteta od 17. 4. 2020. do 16. 4. 2021. godine.

 − Savin Sonja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
58. UZIMA SE NA ZNANJE da VUJOVIĆ MIRKOVIĆ JELENI, advokatu u No-

vom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva 
i odsustva radi nege deteta od 29. 4. 2020. do 28. 4. 2021. godine.

 − Stojanović Aleksandra, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog 
zamenika.

59. UZIMA SE NA ZNANJE da PEČEK STOJANU, advokatu u Kikindi, privre-
meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 22. 4. 
2020. godine.

 − Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.
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60. UZIMA SE NA ZNANJE da BALINT VIKTORIJI, advokatu u Subotici privre-
meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 27. 4. 
2020. godine.

 − Tomić Milan, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.
61. UZIMA SE NA ZNANJE da ILIĆ NIKOLIJI, advokatu u Novom Sadu, privre-

meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi 
nege deteta od 27. 4. 2020. do 26. 4. 2021. godine.

 − Katanić Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
62. UZIMA SE NA ZNANJE da PEROVIĆ JELENI, advokatu u Kikindi, privreme-

no prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga počev od 9. 4. 2020. 
godine.

 − Perović Marić Mirjana, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.
63. UZIMA SE NA ZNANJE da MARKOVIĆ DANIJELI, advokatskom pripravni-

ku u Apatinu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe zbog 
porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 5. 5. 2020. do 4. 5. 2022. godine.

64. UZIMA SE NA ZNANJE da BABIĆ NATAŠI, advokatu u Novom Sadu, privre-
meno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi 
nege deteta od 27. 4. 2020. do 26. 4. 2021. godine.

 − Cucić Petrović Ivana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog 
zamenika.

65. UZIMA SE NA ZNANJE da LONČAR JOVANKI, advokatu u Novom Sadu, 
privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta od 13. 5. 2020. do 12. 5. 2021. godine

 − Simić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
66. UZIMA SE NA ZNANJE da KOVAČEVIĆ VOJISLAVI, advokatu u Novom 

Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i 
odsustva radi nege deteta od 6. 5. 2020. do 5. 5. 2021. godine

 − Đerković Milica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.
67. UZIMA SE NA ZNANJE da OBRADOVIĆ MITRU, advokatu u Novom Sadu, 

privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga od 5. 4. do 
7. 5. 2020. godine

68. UZIMA SE NA ZNANJE da EDELENJI ZELEI ANIKO, advokatu u Bačkoj 
Topoli, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zdravstvenih razloga od 
25. 3. do 7. 5. 2020. godine.

69. UZIMA SE na znanje da je SIKIMIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu, nasta-
vila sa radom dana 11. 4. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na 
bavljenje advokaturom.

 − Sikimić Mladen, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

70. UZIMA SE na znanje da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, nasta-
vila sa radom dana 17. 4. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na 
bavljenje advokaturom.

 − Šoštarić Blagojević Dušica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privre-
menog zamenika.
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71. UZIMA SE na znanje da je VIŠNJIĆ MELINDA, advokat u Novom Sadu, na-
stavila sa radom dana 11. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Stojanov Mirjana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

72. UZIMA SE na znanje da je VRSAJKOV MARIJA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom dana 7. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Vrsajkov Dejan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

73. UZIMA SE na znanje da je BJELANOVIĆ BOŽO, advokat u Kikindi, nastavio 
sa radom dana 8. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na ba-
vljenje advokaturom.

 − Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

74. UZIMA SE na znanje da je PEČEK STOJAN, advokat u Kikindi, nastavio sa ra-
dom dana 11. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje 
advokaturom.

 − Joksimović Branislava, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

75. UZIMA SE na znanje da je STANČIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Bečeju, 
nastavio sa radom dana 20. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Isakov Miljan, advokat u Kikindi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
76. UZIMA SE na znanje da je KRUNIĆ MILENKO, advokat u Inđiji, nastavio sa 

radom dana 18. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavlje-
nje advokaturom.

 − Krunić Ševrt Ana, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
77. UZIMA SE na znanje da je JASIKA mr NIKOLA, advokat u Inđiji, nastavio sa 

radom dana 11. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavlje-
nje advokaturom.

 − Jasika Dragan, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
78. UZIMA SE na znanje da je PETROVIĆ ZORAN, advokat u Inđiji, nastavio sa 

radom dana 7. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje 
advokaturom.

 − Baranj Vlada, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
79. UZIMA SE na znanje da je KUZMAN SANDRA, advokat u Novom Sadu, na-

stavila sa radom dana 12. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Zečević Nenad, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

80. UZIMA SE na znanje da je ERCEGOVIĆ RADMILA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom dana 13. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Pejić Jovana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.
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81. UZIMA SE na znanje da je SIVČEV DUŠAN, advokat u Pančevu, nastavio sa 
radom dana 13. 5. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavlje-
nje advokaturom.

 − Sivčev Dejan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

82. UZIMA SE na znanje da je SAMARDŽIJA MIRJANA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom dana 19. 3. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Vučević Vesna, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

83. UZIMA SE na znanje da je BIJELICA BOGDANA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom dana 21. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Bijelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

84. UZIMA SE na znanje da je RADONJANIN MIRELA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom dana 20. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Tornjanski Milica, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog 
zamenika.

85. UZIMA SE na znanje da je BALINT VIKTORIJA, advokat u Novom Sadu, na-
stavila sa radom dana 15. 5. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo 
na bavljenje advokaturom.

 − Tomić Milan, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
86. UZIMA SE NA ZNANJE da je GUDELJ OLIVERA, advokatski pripravnik u 

Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Ivane, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

87. UZIMA SE NA ZNANJE da je DIVLJAK BRANKO, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Ivane, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

88. UZIMA SE NA ZNANJE da je ARAMBAŠIĆ MARINA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advoka-
ta u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Ivane, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

89. UZIMA SE NA ZNANJE da je OGNJANOVIĆ STEFAN, advokatski priprav-
nik u Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, 
advokata u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, 
advokata u Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

90. UZIMA SE NA ZNANJE da je TOMIĆ MATIJA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u 
Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

91. UZIMA SE NA ZNANJE da je KRIVOKAPIĆ DEJAN, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata 
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u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

92. UZIMA SE NA ZNANJE da je RADOSAVLJEVIĆ JELENA, advokatski pri-
pravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, 
advokata u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Stojković Ajše, 
advokata u Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

93. UZIMA SE NA ZNANJE da je STOJANČEVIĆ SANDRA, advokatski pri-
pravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, 
advokata u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Pejić Romane, 
advokata u Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

94. UZIMA SE NA ZNANJE da je MARKOVIĆ MIOMIR, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Pejić Romane, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

95. UZIMA SE NA ZNANJE da je MILOVANOVIĆ SARA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advoka-
ta u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Pejić Romane, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

96. UZIMA SE NA ZNANJE da je VITAS DRAGAN, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u 
Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

97. UZIMA SE NA ZNANJE da je MARJANSKI BILJANA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advoka-
ta u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata 
u Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

98. UZIMA SE NA ZNANJE da je KNEŽEVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik 
u Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

99. UZIMA SE NA ZNANJE da je ARSIĆ SANDRA, advokatski pripravnik u In-
điji prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krunić Milenka, advokata u Inđiji dana 
15. 3. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Krunić Ševrt Ane, advokata u Inđiji, dana  
16. 3. 2020. godine.

100. UZIMA SE NA ZNANJE da je VOĐEVIĆ SPASOJE, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata 
u Novom Sadu dana 16. 4. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u 
Novom Sadu, dana 17. 4. 2020. godine.

101. UZIMA SE NA ZNANJE da je MITROVIĆ STRAHINJA, advokatski priprav-
nik u Novom Sadu prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata 
u Novom Sadu dana 18. 5. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Tatić Branka, advokata u 
Novom Sadu, dana 19. 5. 2020. godine.

102. UZIMA SE NA ZNANJE da je VASIĆ NEVENA, advokatski pripravnik u No-
vom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Maraš Ivane, advokata u Novom 
Sadu dana 18. 5. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Medić Marine, advokata u Novom 
Sadu, dana 19. 5. 2020. godine.



304

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 2/2020.

103. UZIMA SE NA ZNANJE da je MAŽAR IVANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u 
Novom Sadu dana 18. 5. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Jović Nikole, advokata u 
Bačkoj Palanci, dana 19. 5. 2020. godine.

104. UZIMA SE NA ZNANJE da je MILUTINOVIĆ SLOBODAN, advokat u Som-
boru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 28/I, stan 7, 
počev od 4. 5. 2020. godine.

105. UZIMA SE NA ZNANJE da je VRANIĆ MIROSLAV, advokat u Somboru, pre-
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 28/I, stan 7, počev od  
4. 5. 2020. godine.

106. UZIMA SE NA ZNANJE da je ZLATIĆ DEJANA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 1a, kancelarija 206, počev od  
11. 5. 2020. godine.

107. UZIMA SE NA ZNANJE da je VAJAGIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, 
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 40/3/12, počev od 1. 5. 2020. 
godine.

108. UZIMA SE NA ZNANJE da je JOVANOVIĆ MIROJE, advokat u Novom 
Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 11/II, počev od  
18. 5. 2020. godine.

109. UZIMA SE NA ZNANJE da je NEMČEV DŽINIĆ TAMARA, advokat u No-
vom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 19. 5. 
2020. godine.

110. UZIMA SE NA ZNANJE da je BOGDANIĆ DAJANA, advokat u Novom Sa-
du, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 9/II, stan 6, počev od 
18. 5. 2020. godine.

111. UZIMA SE NA ZNANJE da je DUMANOVIĆ DUBRAVKA, advokat u No-
vom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 43, počev od 
1. 6. 2020. godine.

112. UZIMA SE NA ZNANJE da je JOVANOVIĆ ČUPIĆ VANJA, advokat u Srem-
skoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 5, 
počev od 14. 5. 2020. godine.

113. UZIMA SE NA ZNANJE da je ČUPIĆ MALJKOVIĆ SANJA, advokat u Srem-
skoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 5, 
počev od 14. 5. 2020. godine.

Upravni odbor
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