
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у 

Београду, донетој на седници од 22. јуна 2020. године, одређени смо за чланове 

Комисије за преглед и оцену докторске дисертације кандидата Мирјане Мартић 

под називом: „Положај узбуњивача у кривичном поступку“. У том својству, 

Наставно-научном већу подносимо следећи 

 

 

РЕФЕРАТ 

О ЗАВРШЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

 

I Основни подаци о кандидату и дисертацији 

a) Подаци о кандидату 

 

Мирјана Мартић, девојачко Михајловић, рођена је 06. октобра 1984. 

године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду уписала је 

школске 2003/2004 године и дипломирала је 2007. године. Током студија, била је 

стипендиста Фонда за младе таленте Владе Републике Србије и Националне 

службе за запошљавање. 

По завршетку основних студија, завршила је Специјалистичке струковне 

студије за област пореског саветовања на Правном факултету Универзитета у 
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Београду положивши усмени специјалистички испит из Пореског права 2008. 

године. На истом факултету, наредне 2009. године, завршила је мастер студије у 

области правно-економских наука и одбранила мастер рад под називом 

„Пореско-правни третман дивиденди”. Правосудни испит при Министарству 

правде Републике Србије положила је у марту 2010. године. Дипломатску 

академију Министарства иностраних послова Републике Србије, завршила је 

2013. године. Правосудну академију уписала је 2010. године, током које је 

стекла практичне вештине и знања за самостално вршење функције судије или 

заменика јавног тужиоца, а завршни испит је положила са највишом оценом 

2013. године. Школске 2011/2012. године уписала је докторске студије на 

Правном факултету Универзитета у Београду, студијски програм 

кривичноправне научне области. У оквиру ових студија, положила је испите из 

Метода научноистраживачког рада и вештина, први и други усмени докторски 

испит, те одбранила семинарски рад под насловом „Кривично дело превара на 

штету финансијских интереса Европске Уније” и објавила научни рад под 

насловом „Упоредноправни појам узбуњивача” у часопису „Страни правни 

живот“. 

Од 28. јануара 2008. године, обављала је стручну праксу у Првом 

општинском суду у Београду, као волонтер-приправник. Од априла месеца исте 

године запослила се као тужилачки приправник најпре у Окружном јавном 

тужилаштву у Београду, а затим у Првом општинском јавном тужилаштву у 

Београду. У јуну месецу 2010. године засновала је радни однос у Првом 

основном јавном тужилаштву у Београду као тужилачки сарадник, а крајем 

године се запослила на Правосудној академији, у оквиру почетне обуке будућих 

носилаца функција судије, односно заменика јавног тужиоца. Почев од 

септембра 2013. године па и даље, обавља функцију судије Прекршајног суда у 

Београду. Током основних и последипломских студија учествовала је на 

бројним научним  скуповима у земљи и иностранству, студијским посетама и 

семинарима. Говори енглеским а служи се немачким и португалским језиком. 

Аутор је следећих научних и стручних радова: 
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1. Мартић М., „Положај узбуњивача у прекршајном поступку“, Упоредна 

анализа прекршајног законодавства у БИХ и регији (ур. М.Милекић), Удружење 

судија Републике Српске, 2017, стр. 49-59. 

2. Мартић М., „Упоредноправни аспекти појма узбуњивач“, Страни правни 

живот, Институт за упоредно право, 2016/1, Београд, стр. 201-214. 

3. Мартић М., Шарац М., Коментар Закона о заштити узбуњивача, 

Службени гласник,  2015., ISBN 978-86-519-1940-7, 114 стр. 

4. Мартић М., Шарац М., Практикум за примену Закона о заштити 

узбуњивача, Пројекат америчке развојне помоћи за реформу и одговорну власт, 

2015, ISBN 978-86-85117-24-4, 84 стр. 

5. Михајловић М., „Коментар Националне стратегије за борбу против 

корупције у Републици Србији за период 2013. до 2018. године - `Сл. гласник 

РС` бр. 57/2013“, Правни инструктор, 2013/48, Београд, стр. 19-21. 

6. Михајловић М., „Анализа споразума Европске уније и Сједињених 

америчких држава о обради података о финансијском промету“, Студентска 

ревија за привредно право, Правни факултет Универзитета у Београду, година 

2012/2013, бр. 1, ISSN 2217-520, стр. 40-51. 

7. Михајловић М., Блокманс С., „Ensuring the correct implementation of the 

Stabilisation and Association Agreement in Serbia: A case study on the imports of 

second-hand vehicles“, Ревија за европско право, 2011, YU ISSN1450-7986, UKD 

34:061.1(4), стр. 65-94. 

 

b) Подаци о докторској дисертацији 

 

Докторска дисертација кандидата Мирјане Мартић носи наслов 

„Положај узбуњивача у кривичном поступку“, има 335  страницa А4 формата 

(фонт Times New Roman 12, проред 1, маргине 20 mm) и у потпуности је у 

складу са захтевима Универзитета у Београду у погледу форме и садржаја 

докторске дисертације.  

У дисертацији се налази насловна страна на српском и енглеском језику, 

страна са информацијама о ментору и члановима комисије, страна са подацима 

о докторској дисертацији на српском и енглеском језику, укључујући резиме на 

српском и енглеском језику и кључне речи, пет страница садржаја, попис 
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литературе на 28 странице и биографија аутора на једној страници. 

Истраживачку грађу за докторску дисертацију чине извори 

међународног права, права ЕУ и домаћег права, судска пракса домаћих судова 

као и Европског суда за људска права, различити монографски научни радови, 

уџбеници, зборници радова, научни чланци, извештаји међународних 

организација и међународних невладиних организација и студије.  

Дисертација обухвата уводна разматрања, четири дела и закључна 

разматрања, са укупно 1048 фуснота у тексту. Списак цитиране литературе 

обухвата библиографске јединице, правне изворе међународног права, права 

ЕУ и домаћег права, интернет изворе у виду новинских чланака и извештаја, 

одлуке националних судова и Европског суда за људска права. 

 

II Предмет и циљ дисертације 

 

Узбуњивање по својој правној природи спада у основно људско право на 

слободу изражавања које, у појединим случајевима, може бити у колизији са 

другим правима и интересима.  

Предмет истраживања је системска анализа положаја узбуњивача у 

кривичном поступку, односно анализа његових права и обавеза, као и 

могућност заштите у кривичном поступку. Истраживање је спроведено у три 

дела: 1. утврђивање значења појма узбуњивач из теоријског и позитивно-

правног аспекта у унутрашњем, компаративном и праву међународних 

организација, 2. истраживање положаја узбуњивача у кривичном материјалном 

праву кроз студију кривичних дела којима се може заштити узбуњивач као 

пасивни субјект и анализу најчешћих кривичних дела која се могу ставити на 

терет узбуњивачу, као и 3. анализу положаја узбуњивача у зависности од 

процесне функције коју може да има у кривичном поступку.  

Циљ истраживања је систематизована студија дејства својства узбуњивач 

на кривични поступак ради сагледавања могућности заштите кроз позитивно-

правне институте и ради идентификовања евентуалних могућности за њено 

унапређење. Поред доктринарног значаја обраде теме која је, по мишљењу 



 5 

аутора, недовољно разматрана у нашој стручној литератури, истраживање би 

имало и своју практичну примену, превасходно у контексту препознавања и 

ефикасне заштите узбуњивача у кривичном поступку. 

Докторска дисертација „Положај узбуњивача у кривичном поступку“ 

има за циљ да анализира тему која у домаћој литератури није у довољној мери 

истражена. Доктрина је заштиту узбуњивача посматрала најчешће кроз призму 

радног права. Кривичноправни аспекти узбуњивања углавном су остајали изван 

сфере дискусије у домаћим научним и стручним круговима. Стога смо 

настојали да спроведеним истраживањем пружимо научни допринос недовољно 

истраженом пољу заштите узбуњивача у кривичном праву. Посебан значај 

истраживања истиче се у погледу актуелности теме с обзиром да је релативно 

скоро усвојен Закон о заштити узбуњивача који је почео да се примењује у јуну 

месецу 2015. године. 

 

III Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 

Аутор је поставила једну главну хипотезу и шест посебних 

претпоставки.  

Предметно истраживање представља систематизовану студију дејства 

својства узбуњивач на кривични поступак у циљу сагледавања заштите кроз 

позитивно-правне институте и ради идентификовања евентуалних могућности 

за њено унапређење.  

 

Главна хипотеза коју смо испитали у раду гласи:  

Кривично законодавство Републике Србије може да пружи 

адекватну заштиту узбуњивачу од одмазде, уз евентуална унапређења и 

одговарајућу примену појединих института у пракси. 

 

Из постављеног општег хипотетичког оквира изведене су посебне 

претпоставке: 

1. Појам узбуњивач обухвата шири круг лица од запослених и његов 

обухват зависи од схватања јавног интереса сваке појединачне државе, 
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због чега је веома тешко успоставити јединствену дефиницију на 

међународном плану. 

2. Савремене тенденције у области заштите узбуњивача крећу се ка 

увођењу међународних минималних стандарда који превазилазе радно-

правну сферу тако да обухватају и заштиту у кривичном праву. 

3. Узбуњивач не може имати имунитет од кривичног гоњења само на 

основу чињенице да он има својство узбуњивача, него је потребно у 

сваком конкретном случају процењивати претежнији интерес, са једне 

стране, заштите слободе изражавања и откривања повреде јавног 

интереса, а са друге стране, разлога кривичноправне принуде државе. 

4. Појам штетне радње према закону који уређује област заштите 

узбуњивача не обухвата кривично гоњење узбуњивача per se, али се може 

аргументовати да евентуалне злоупотребе процесних норми могу чинити 

штетну радњу према узбуњивачу. 

5. Узбуњивачи могу своја права из Закона о заштити узбуњивача остварити 

у кривичном поступку само у оном обиму који одговара њиховој 

кривичнопроцесној улози у конкретном случају, у складу са Закоником о 

кривичном поступку. 

6. Оправданост кривичног гоњења узбуњивача у вези са радњом 

узбуњивања зависи од процене претежног интереса заштите слободе 

изражавања и потребе друштва да сазна информације о угрожавању или 

повреди јавног интереса, са једне стране и кривичноправне принуде, са 

друге стране, у сваком појединачном случају. 

 

 Спроведеним истраживањем  постављене хипотезе су потврђене, а сви 

ставови кандидата у односу на потврду хипотеза су ваљано и комплетно 

објашњени, те детаљно образложени. 

IV Кратак опис садржаја дисертације 

 

Докторска дисертациjа Мирјане Мартић под насловом „Положај 

узбуњивача у кривичном поступку“ има неколико основних целина подељених 

у четири дела, те структурисаних на одговарајући начин, прилагођен  логичном 
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развоју теме истраживања.  

У првом делу рада, аутор је спровела истраживање значења појма 

узбуњивач из теоријског и позитивно-правног аспекта у унутрашњем, 

компаративном и праву међународних организација, те изложила сопствену 

дефиницију општег појма узбуњивач која представља основу за даље 

истраживање. У наставку рада изложени су резултати анализе мултилатералних 

докумената Међународне организације рада (МОР), Организације Уједињених 

Нација (ОУН), Савета Европе (СЕ), Европске Уније (ЕУ), Интер-америчке и 

Афричке уније, као и компаративни преглед узорка правних система САД, 

Велике Британије, СР Немачке, Аустрије, као и земаља некадашње Југославије. 

 

Други део рада разматра положај узбуњивача у кривичном материјалном 

праву кроз студију кривичних дела којима узбуњивач може да се заштити као 

пасивни субјект и анализу најчешћих кривичних дела која се могу ставити на 

терет узбуњивачу. Листа наведених кривичних дела утврђена је на основу 

истраживања аутора које је спроведено анализом 105 случајева узбуњивача 

којима је Агенција за борбу против корупције одобрила заштиту, као и 

проучавањем јавно познатих случајева домаћих и иностраних узбуњивача. При 

томе су узета у обзир три главна фактора узбуњивања (начин прибављања 

информација, начин њиховог откривања, као и осетљивост података који се 

откривају) на постојање конститутивних елемената општег појма кривичног 

дела. Након тога аутор је испитала могућности заштите узбуњивача код сваког 

појединачног кривичног дела са листе, у циљу идентификовања 

позитивноправних института којима се она може постићи, као и ради 

утврђивања de lege ferenda предлога. 

 

У трећем делу рада анализиран је положај узбуњивача у зависности од 

процесне функције коју може да има у кривичном поступку, као и могућности 

његове кривичнопроцесне заштите. У складу са наведеним, изложене су могуће 

процесне улоге, положај и заштита узбуњивача у спровођењу оперативних или 

доказних радњи у кривичном поступку, са посебним акцентом на узбуњивача 

као сведока. У наставку рада изведени су општи принципи за утврђивање права 

и обавеза узбуњивача у кривичном поступку, који зависе од његове процесне 
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функције. У овом делу рада аутор је разматрала и питање да ли кривично 

гоњење узбуњивача може бити посматрано као штетна радња и какве би биле 

консеквенце таквог тумачења. 

 

Четврти део рада обухвата приказ резултата емпиријског истраживања 

које је аутор спровела анализирајући 105 случајева узбуњивача који су добили 

заштиту од Агенције за борбу против корупције, на основу прописа који су 

важили пре доношења Закона о заштити узбуњивача 2014. године. 

 

Закључна анализа заштите узбуњивача de lege lata и de lege ferenda 

потврдила је главну хипотезу предметног истаживања да се заштита узбуњивача 

у кривичном поступку може обезбедити постојећим институтима. Са друге 

стране, изложени су предлози за унапређење законских решења али и за бољу 

примену већ постојећих процесних института у пракси у циљу заштите 

узбуњивача.  

 

Закључна разматрања су обухватила анализу степена доказаности 

постављених хипотеза. 

 

V Остварени резултати и научни допринос дисертације 

 

Докторска дисертација кандидата Мирјане Мартић оригиналан је и 

користан допринос науци кривичнопроцесног права, будући да представља 

значајно истраживање положаја узбуњивача у кривичном поступку. 

Значаj докторске дисертације огледа се и у чињеници да предметна 

докторска дисертација истражује тему која у домаћој литератури није у 

довољној мери истражена. Област заштите узбуњивача била је обрађивана у 

многим литературама са аспекта радног права и могућности заштите од 

грађанско-правних последица. Кривично-правни аспекти узбуњивања, осим 

пар изузетака, углавном су остајали изван сфере дискусије у домаћим 

научним и стручним круговима па предложено истраживање настоји да да 

научни допринос обрађујући до сада недовољно истражену област. Посебан 
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значај истраживању истиче се у погледу актуелности теме с обзиром да је 

усвојен Закон о заштити узбуњивача који је почео да се примењује у јуну 

месецу 2015. године, те да је недавно усвојена Директива о заштити лица која 

пријаве кршење прописа ЕУ. 

Све претходно наведено јасно указуjе на изражену актуелност теме, 

односно предмета докторске дисертациjе, која има научни, али и велики 

практични значаj. Остварењем циља докторске дисертациjе да се подробно 

обjасни појам и значај узбуњивања, односно права и обавеза узбуњивача у 

кривичном поступку, уз указивање на изазове савременог друштва по заштиту 

узбуњивача путем кривичног права, остварен је значајан доктринарни 

резултат, те дат и врло солидан како научни тако и практични допринос, који 

може бити и од сасвим конкретне важности, у судској пракси и пракси јавних 

тужилаштава. 

Резултати истраживања изложени у докторској дисертацији Мирјане 

Мартић, поред научног значаја могу бити од користи и домаћем законодавцу, 

јер указују на de lege ferenda предлоге за унапређење положаја узбуњивача у 

кривичном поступку.  

На основу свега претходно изложеног, Комисија је мишљења да 

докторска дисертација Мирјане Мартић под насловом „Положај узбуњивача у 

кривичном поступку“ представља квалитетно, занимљиво и одговорно 

спроведено истраживање које може бити и од практичног значаја, како у 

судској пракси домаћих судова, тако и за законодавца у процесу доношења 

нових или измени постојећих закона који су у вези са кривичним поступком. 
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VI Закључак 

 

На основу прегледа и оцене докторске дисертације под 

насловом Положај узбуњивача у кривичном поступку Мирјане 

Мартић, Комисија налази да је дисертација урађена у складу са 

одобреном пријавом, да је одликује солидан методолошки приступ и 

адекватно промишљен концепт рада, уз складно коришћење 

релевантне научне литературе.  

Дисертација која је предмет овог реферата је у свим својим 

деловима и саопштеним резултатима урађена у потпуности у складу 

са позитивним прописима и праксом која је присутна на Правном 

факултету универзитета у Београду.  

На основу закључка да је дисертација на коју се овај реферат 

односи оригиналан рад, које је резултат самосталног истраживања и 

на њему засноване анализе и промишљања кандидата, те свега у 

претходном тексту већ подробно наведеног, Комисија сматра да је 

дисертације под насловом Положај узбуњивача у кривичном 

поступку Мирјане Мартић у потпуности спремна за јавну одбрану, те 

има задовољство да  

 

п р е д л о ж и 

 

 

Наставно-научном већу Правног факултета Универзитета у 

Београду да прихвати овај рад као подобан за јавну одбрану, као и 
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да одреди комисију пред којом ће Мирјана Мартић бранити 

докторску дисертацију на коју се односи овај реферат, у чијем би 

саставу били потписници овог реферата.  

 

У Београду, 02.07.2020.  

 

                                                 

 

                                                            ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

                др Mилан Шкулић 

редовни професор Правног факултета       

Универзитета у Београду 

_______________________________ 

 

        др Игор Вуковић  

редовни професор Правног факултета       

Универзитета у Београду 

________________________________ 

 

                  др Бранислав Ристивојевић 

редовни професор Правног факултета  

Универзитета у Новом Саду 

                                                                             _____________________________ 

               


