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ГЕ НЕ РИЧ КЕ ЗА БРА НЕ НО ВИХ  
ПСИ ХО АК ТИВ НИХ СУП СТАН ЦИ1

Сажетак:Но ве пси хо ак тив не суп стан це ви ше од де сет го ди на при-
вла че па жњу ис тра жи ва ча. Њи хо ва по ја ва и све ве ћа за сту пље ност на 
тр жи шту дро га зах те ва ју аде кват ну ре ак ци ју свих над ле жних др жав них 
ор га на. По се бан про блем је прав но ре гу ли са ње но вих дро га, ко је ће у ра ду 
би ти де таљ но обра зло же но. У увод ном из ла га њу ће мо раз ма тра ти по јам 
НПС, ри зи ке за здра вље и раз ло ге по пу лар но сти НПС код ко ри сни ка дро га. Део 
ра да се од но си на ал тер на тив не на чи не ре гу ли са ња НПС. По себ на па жња 
ће би ти по све ће на ге не рич ким за бра на ма НПС. По ку ша ће мо да од го во ри мо 
на пи та ње ко је су пред но сти и не до ста ци ге не рич ког кон цеп та за бра не 
но вих дро га.

Кључнеречи: но ве пси хо ак тив не суп стан це, ге не рич ке за бра не, „Спа ис”, 
ка на би но и ди.

I. УВОД

Но ве пси хо ак тив не суп стан це или „le gal highs“ су ве ли ки иза зов и ри зик 
за са вре ме на дру штва. Не ма сум ње да НПС угро жа ва ју здра вље и без бед-
ност љу ди, што ће мо на овом ме сту по ку ша ти да обра зло жи мо. Реч је о 
суп стан ца ма ко је су биљ ног (нпр. се ме од ре ђе них би ља ка или пе чур ке) или 

1  NAR CO-MAP ; HO ME/2015/ISFP/AG/TDFX/8742; Im pro ving know led ge on NPS 
and opi a tes traf fic king in Eu ro pe; Pro ject de ve lo ped with the fi nan cial sup port of the Eu ro pean 
Com mis sion – Tran sna ti o nal ini ti a ti ves to fight traf fic king in drugs and fi re arms – DG Ju sti ce/
DG  Mi gra ti ons and Ho me Af fa irs. Ta ko đe, rad je re zul tat re a li zo va nja na uč no i stra ži vač kih pro-
je ka ta ko je fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no loš kog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je: Raz voj 
in sti tu ci o nal nih ka pa ci te ta, stan dar da i pro ce du ra za su prot sta vlja nje or ga ni zo va nom kri mi na lu i 
te ro ri zmu u uslo vi ma me đu na rod nih in te gra ci ja (br. 179045), ko ji re a li zu je Kri mi na li stič ko-po li-
cij ska aka de mi ja u Be o gra du 2011−2014. 
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син те тич ког по ре кла (нпр. ме фе дрон), чи ја зло у по тре ба про из во ди раз ли чи те 
по сле ди це и вр сте ри зи ка за ко ри сни ке.2 

Ов де је по треб но на гла си ти да су по сле ди це и ри зи ци зло у по тре бе ових 
су п стан ци че сто не пред ви ди ве. Раз лог тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да је хе-
миј ски са став НПС ко ри сни ци ма не по знат. Осим то га, по сле ди це зло у по-
тре бе НПС су не по зна те за про из во ђа че ових суп стан ци и за ток си ко ло ге, 
јер је реч о но вим хе миј ским је ди ње њи ма ко ја ни су у до вољ ној ме ри ис тра-
же на, за раз ли ку од кла сич них дро га.3 По сред ни ри зи ци се од но се на све 
гра ђа не, јер до са да ко ри шће ни те сто ви на дро ге ни су мо гли от кри ти по је-
ди не НПС.4 На при мер, то зна чи да ко ри сни ци но вих дро га мо гу уче ство-
ва ти у са о бра ћа ју као во за чи и на тај на чин угро зи ти или по вре ди ти дру ге 
уче сни ке у са о бра ћа ју. 

Европ ски цен тар за пра ће ње дро га и за ви сно сти од дро га (ЕМ ЦДДА) 
је 2008. го ди не утвр дио да суп стан ца под на зи вом „Спа ис“ ни је ис кљу чи во 
биљ ног по ре кла, ка ко се до та да твр ди ло.5 Иа ко је на ам ба ла жи би ло упо-
зо ре ње да „ни је за људ ску упо тре бу“, из о ста ли су по да ци о хе миј ској струк-
ту ри суп стан це и ток си ко ло ги ји би ља ка од ко јих се про из во ди „Спа ис“. 
По је ди ни ко ри сни ци из ја ви ли су да има ју симп то ме ко ји су слич ни симп-
то ми ма ко је про у зро ку је ка на бис, али у том тре нут ку ни је би ло мо гу ће да ти 
од го вор на пи та ње о здрав стве ним ри зи ци ма и по сле ди ца ма упо тре бе „Спа-
и са“. У де цем бру 2008. го ди не је по сле де таљ не хе миј ске ана ли зе до ка за но 
да „Спа ис“ са др жи син те тич ке ка на би но и де, ко ји про из во де деј ство ви со ког 
ин тен зи те та, због че га су при упо тре би до вољ не ве о ма ма ле ко ли чи на (ма ње 
од 0,1 мг). Осим то га, на ам ба ла жи про из во да ни је би ло по да та ка о са стој-
ци ма суп стан це ко ји су син те тич ког по ре кла.6 На ро чи то за бри ња ва чи ње-
ни ца да је „Спа ис“ суп стан ца ко ју ко ри сте мла ди, јер ни је би ло огра ни че ња 
у по гле ду уз ра ста ко ри сни ка.7 

Ка на би но и ди су хе миј ска је ди ње ња ко ја су по пра ви лу струк ту рал но 
по ве за на са пси хо ак тив ним је ди ње њем ка на би са – дел та 9-ти тро хи дро ка-
на би нол (ТХЦ). Ме ђу тим, по ред фи то ка на би но и да чи је по ре кло се ве зу је за 
биљ ку ка на бис, по сто је син те тич ки и ен до ка на би но и ди ко је про из во ди људ ско 

2 Adam R. Win stock, John D. Ram sey, „Le gal highs and the chal len ges for po licy ma kers“, 
Ad dic tion, 10/2010, 1685.

3 Jan van Am ster dam, Da vid Nutt, Wim van den Brink, „Ge ne ric le gi sla tion of new psycho-
ac ti ve drugs”, Jo ur nal of Psychop har ma co logy, 3/2013, 317.

4 Vol ker Au war ter et al., „„Spi ce” and ot her her bal blends: harm less in cen se or can na bi noid 
de sig ner drugs?”, Jo ur nal of Mass Spec tro me try, 5/2009, 832.

5 Ова суп стан ца се пре ма из ве шта ју ЕМ ЦДДА, од 2006. го ди не ка да се по ја ви ла на 
тр жи шту, ре кла ми ра ла и ну ди ла на про да ју у скла да са ва же ћим про пи си ма.

6 EM CDDA –E u ro pol 2008 An nual Re port on the im ple men ta tion of Co un cil De ci sion, 
2005/387/JHA, 8.

7 V. Au war ter et al., 832.
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те ло.8 Син те тич ки ка на би но и ди су хе миј ска је ди ње ња раз ли чи те струк ту ре 
ко ја про из во де деј ство као дел та 9-ТХЦ (јер ак ти ви ра ју исте ка на би но ид не 
ре цеп то ре у мо згу), али им је ефе кат знат но ја чи.9 Раз ви је ни су као фар ма-
це ут ски про из во ди на ме ње ни убла жа ва њу бо ло ва, али су ис тра жи ва ња окон-
ча на не у спе хом, због не мо гућ но сти да се ели ми ни шу не же ље ни пси хо ак тив-
ни ефек ти суп стан це.10

Ин тен зи тет деј ства НПС је по пра ви лу ве о ма ви сок, што пред ста вља 
ви ше стру ки про блем за здра вље љу ди, али и за над ле жне ор га не ко ји се ба ве 
про це су и ра њем учи ни ла ца кри вич них де ла у ве зи са дро га ма. Ри зик за здра-
вље је очи гле дан, јер и нај ма ња гре шка при до зи ра њу суп стан це мо же до ве сти 
до те шких по сле ди ца. Са дру ге стра не, окол ност да та ко ма ла ко ли чи на суп-
стан це пред ста вља ју до зу ко ја је до вољ на за јед ну упо тре бу иде на ру ку ди ле-
ри ма дро ге из ви ше раз ло га. Јед но став но ре че но, знат но је лак ше са кри ти и 
уне ти у зе мљу 1кг НПС, не го 100 кг не ке кла сич не дро ге. Ја сно је да се за ра да 
ди ле ра дро ге ви ше стру ко уве ћа ва због ин тен зи те та деј ства НПС.

Основ ни кри вич но прав ни про блем код НПС је чи ње ни ца да ка да се но ве 
вр сте дро га зва нич но на ђу на спи ску за бра ње них пси хо ак тив них суп стан ци, 
по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да ће за бра ње на суп стан ца у ве о ма крат ком пе ри-
о ду би ти за ме ње на но вом суп стан цом.11 Реч је о за ча ра ном кру гу у ко ме над-
ле жни ор га ни у ре ла тив но крат ком ро ку ста вља ју на спи сак за бра ње них суп-
стан ци ону вр сту дро ге за ко ју је мо ни то рин гом уста но вље но да пред ста вља 
ри зик за здра вље љу ди. Ме ђу тим, још бр же ре а гу је нар ко тр жи ште ко је уме сто 
суп стан цом ко ја је упра во за бра ње на, за по чи ње снаб де ва ње ко ри сни ка но вом 
не за бра ње ном пси хо ак тив ном суп стан цом, ко ја је по хе миј ској струк ту ри и 
ефек ти ма слич на за бра ње ној суп стан ци. Про из во ђа чи у Ки ни или Ин ди ји не-
знат но из ме не мо ле ку лар ну струк ту ру за бра ње не суп стан це и та ко про из ве ду 
не за бра ње ну пси хо ак тив ну суп стан цу. Њи ма је глав ни циљ да из бег ну кри-
вич но го ње ње про из вод њом суп стан ци ко је ни су на спи ску за бра ње них. То 
што је ве ли ка не по зна ни ца ка кве по сле ди це за здра вље ко ри сни ка ће има ти 
упо тре ба тих но вих суп стан ци, њих не за бри ња ва. Уко ли ко усле ди ста вља ње 
на ли сту но ве суп стан це, на тр жи ште дро га до ла зи још јед на не за бра ње на суп-
стан ца, опет из ме ном мо ле ку лар не струк ту ре оне ко ја је упра во за бра ње на.12 
По ста вља се пи та ње да ли се овај за ча ра ни круг мо же пре ки ну ти.

8 Yan Sun, Andy Ben nett, „Can na bi no ids: A New Gro up of Ago nists of PPARs”, PPAR 
Re se arch, 2007, 1-2.

9 Io an na Var da kou, Con stan ti nos Pi stos, Cha ra Spi li o po u lou, „Spi ce drugs as a new trend: 
Mo de of ac tion, iden ti fi ca tion and le gi sla tion”, To xi co logy Let ters, 3/2010, 158.

10 EM CDDA, Early-war ning system. Un der stan ding the ‘Spi ce’ phe no me non, 2009, 9.
11 A. R. Win stock, J. D. Ram sey, 1685.
12 Chri sti ne Pig gee, „In ve sti ga ting a not-so-na tu ral high”, Ana li ti cal Che mi stry, 9/2009, 3207; 

I. Var da kou, C. Pi stos, C. Spi li o po lou, 161.
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Из на пред на ве де ног про из ла зи за што је за сту пље ност НПС на тр жи-
шту дро га у Евро пи у стал ном по ра сту. НПС су по пу лар не ме ђу ко ри сни ци ма 
дро га, јер пред ста вља ју прав но до зво ље ну ал тер на ти ву кла сич ним дро га ма.13 
То је раз лог за упо тре бу тер ми на „le gal highs“, јер се њи ме су ге ри ше да је 
реч о дро га ма чи ја упо тре ба је у скла ду са за ко ном. „Спа ис“ је на тр жи шту 
био ску пљи од ка на би са, али је ипак био по пу лар ни ји, а раз лог тре ба тра-
жи ти у чи ње ни ци да је про да ја „Спа и са“ би ла ле гал на.14 Осим то га, мла ди 
ко ри сни ци „Спа и са“ су же ле ли да из бег ну ре пу та ци ју осо бе ко ја ко ри сти 
дро ге, што је та ко ђе био раз лог да се од лу че за ову НПС, а не за ка на бис.15

Пре ма јед ном ми шље њу, раз лог рас про стра ње но сти НПС на тр жи шту 
дро га су све сни и не све сни по ступ ци ко ри сни ка.16 Ко ри сни ци дро га упо тре-
бља ва ју НПС јер: 1. не за до вољ ни су деј ством кла сич них дро га; 2. ра до зна ли 
су у ве зи са но вим суп стан ца ма; 3. же ле да ко ри сте суп стан це ко је ни су на 
ли сти за бра ње них суп стан ци и та ко из бег ну ин кри ми на ци ју; 4. НПС су у 
ве ћој ме ри до ступ не на тр жи шту од кла сич них дро га; 5. це на и ин тен зи тет 
НПС пред ста вља ју пред ност у од но су на кла сич не дро ге. Са дру ге стра не, 
не све сно ко ри шће ње НПС је мо гу ће уко ли ко ди лер из вр ши про да ју но ве 
дро ге не оба ве стив ши при то ме ко ри сни ка о при ро ди суп стан це ко ја је пред-
мет ку по ви не. Те шко је до ка за ти да ко ри сник ни је знао при ро ду суп стан це 
ко ју је ку пио и ко ју кон зу ми ра. Исти на се мо же утвр ди ти су о че њем ди ле ра 
и ко ри сни ка дро ге.17

Као што је у овом ра ду већ ре че но, пре де се так го ди на „Спа ис“ ни је 
би ло мо гу ће от кри ти те сто ви ма на дро ге. Та ко ђе, по сле ди це упо тре бе су 
би ле не по зна те, због че га су два екс пер та из вр ши ла екс пе ри мент на се би. 
Де сет ми ну та по сле упо тре бе 0.3 г суп стан це „Спа ис ди ја мант“ кон ста то ва но 
је по ве ћа ње пул са, про ме на рас по ло же ња и пер цеп ци је. При пси хо мо то рич-
ким те сто ви ма ни су при ме ће не про ме не, али су има ли ути сак да је до шло 
до ума ње ња спо соб но сти. Ефек те упо тре бе суп стан це су осе ћа ли укуп но 
шест са ти, уз на по ме ну да су и на ред ног да на осе ћа ли не ке про ме не узро ко-
ва не ко ри шће ном суп стан цом.18Прав ни епи лог је да су син те тич ки ка на би-
но и ди ко је са др жи „Спа ис“ ста вље ни на ли сту за бра ње них пси хо ак тив них 
суп стан ци 2009. го ди не у Ау стри ји, Не мач кој, Фран цу ској, Хо лан ди ји, Швај-
цар ској, Ма ђар ској, Пољ ској и ни зу дру гих зе ма ља.19

13 A. R. Win stock, J. D. Ram sey, 1685.
14 C. Pig gee, 3207.
15 I. Var da kou, C. Pi stos, C. Spi li o po lou, 161.
16 Si mon D. Brandt, Le slie A. King, Mic hael Evans-Brown, „The new drug phe no me non”, 

Drug Te sting and Analysis, 7-8/2014, 594.
17 Жељ ко Д. Мир ков, „Су о че ње окри вље ног у кри вич ном по ступ ку – при каз слу ча је ва 

из прак се по је ди них су до ва“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2017, 433.
18 V. Au war ter et al., 832.
19 EM CDDA, Early-war ning system. Un der stan ding the ‘Spi ce’ phe no me non, 2009, 19.
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II. AЛТЕРНАТИВНИ НА ЧИ НИ ЗА БРА НЕ  
НО ВИХ ПСИ ХО АК ТИВ НИХ СУП СТАН ЦИ

Ре ак ци је др жа ва на по ја ву НПС су се го ди на ма сво ди ле на по ку шај бр жег 
ре а го ва ња, тј. на бр же ста вља ње на ли сту за бра ње них суп стан ци, оних суп-
стан ци за ко је је утвр ђе но да има ју штет но пси хо ак тив но деј ство. Упр кос 
ко ор ди на ци ји кључ них су бје ка та у ко је убра ја мо пре све га ми ни стар ство 
здра вља и по ли ци ју, тр ку са вре ме ном по пра ви лу до би ја ју ди ле ри НПС. 
Бр зи на ре а го ва ња над ле жних ор га на је скра ће на ко ли ко је то ре ал но мо гу ће, 
али мо ни то ринг и про це ду ра ста вља ња на ли сту зах те ва од ре ђе но вре ме 
ко је се че сто ме ри ме се ци ма, док се НПС по ја вљу ју на ули ца ма сва ко днев но.

Ко ри сте се че ти ри раз ли чи та на чи на ре гу ли са ња суп стан ци ко је кон-
зу ми ра ју љу ди: 1. при ме ном про пи са ко ји ре гу ли шу пре храм бе не про из во де 
и про пи са о за шти ти по тро ша ча; 2. при ме ном про пи са ко ји ре гу ли шу ду ван, 
ал ко хол и рас тва ра че; 3. при ме ном про пи са о ле ко ви ма; 4. кон тро ла суп стан-
ци за сно ва на на ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и на ци о нал ном за ко но дав-
ству.20 Пр ви при ступ под ра зу ме ва да се но вим суп стан ца ма до зво ли при ступ 
тр жи шту, јер за пре храм бе не про из во де по сто ји прет по став ка без бед не упо-
тре бе, али др жав ни ор га ни мо гу ре а го ва ти за бра ном, уко ли ко при ку пе по-
дат ке ко ји ука зу ју на штет не по сле ди це кон зу ми ра ња суп стан це.

Пре ма За ко ну о без бед но сти хра не сми сао на че ла пре до стро жно сти је 
пре вен тив но де ло ва ње: „Ка да се по сле про це не рас по ло жи вих ин фор ма ци-
ја, утвр ди мо гућ ност штет ног де ло ва ња на здра вље, а не ма до вољ но на уч них 
по да та ка и ин фор ма ци ја за објек тив ну про це ну ри зи ка, мо гу се пред у зе ти 
при вре ме не ме ре упра вља ња ри зи ком, ра ди обез бе ђе ња ви со ког ни воа за-
шти те здра вља у Ре пу бли ци Ср би ји, ко је се при ме њу ју до до би ја ња но вих 
на уч них ин фор ма ци ја нео п ход них за објек тив ну про це ну ри зи ка.“21 Кон-
тро лу ква ли те та и без бе де но сти хра не у на шој зе мљи вр ши Ди рек ци ја за 
на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је, ко ја је део Ми ни стар ства по љо при-
вре де, шу мар ства и во до при вре де (члан 18 ЗБХ). Штет ност хра не по здра вље 
љу ди се утвр ђу је на осно ву: 1) мо гу ћих не по сред них или по сред них, крат-
ко роч них или ду го роч них штет них ути ца ја те хра не по здра вље по тро ша ча, 
као и мо гу ћих ути ца ја на здра вље бу ду ћих ге не ра ци ја; 2) мо гу ћих ку му ла-
тив них ток сич них де ло ва ња; 3) по себ не здрав стве не осе тљи во сти спе ци фич-
не ка те го ри је по тро ша ча ка да је хра на на ме ње на тој ка те го ри ји по тро ша ча 
(члан 26 ЗБХ). На кра ју, овим за ко ном је уста но вљен си стем бр зог оба ве шта-
ва ња и уз бу њи ва ња, ко ји омо гу ћа ва бр зо ре а го ва ње у слу ча ју да се на тр жи шту 

20 Pe ter Re u ter, Bryce Par do, „New psycho ac ti ve sub stan ces: Are the re any good op ti ons 
for re gu la ting new psycho ac ti ve sub stan ces?”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Drug Po licy, 40/2017, 119.

21 За кон о без бед но сти хра не, (Сл. гла сник РС, бр. 41/2009).
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по ја ве суп стан це ко је се про да ју као хра на, а ни су без бед не по здра вље љу ди 
(члан 38 ЗБХ). Та ко ђе, чла ном 41 су про пи са не хит не ме ре ко је укљу чу ју 
при вре ме ну за бра ну ста вља ња у про мет или упо тре бе хра не.

Пре ма то ме, у на шој зе мљи по сто ји за кон ски основ и ин сти ту ци о нал ни 
ка па ци тет да се кон зу ми ра ње НПС за бра ни при ме ном про пи са ко ји ре гу ли шу 
без бед ност хра не. На сли чан на чин се ра ди по сти за ња овог ци ља мо гу ко ри-
сти ти про пи си ко ји ре гу ли шу за шти ту по тро ша ча и про пи си ко ји ре гу ли шу 
ду ван и ал ко хол. Ме ђу тим, да ли су ово на чи ни да се ре ши про блем НПС? 
На ше је ми шље ње да се при ме ном на ве де них про пи са мо же су зби ја ти ко ри-
шће ње НПС, јер др жа ва тре ба свим рас по ло жи вим сред стви ма да се усме ри 
про тив овог фе но ме на. Исто ва жи за при ме ну про пи са ко ји ре гу ли шу ле ко-
ве, јер про пи си ко ји се од но се на ову вр сту про из во да су још стро жи и пред-
ви ђа ју ри го ро зни је кон тро ле пре до би ја ња до зво ле за ста вља ње у про мет. 
Са дру ге стра не, сма тра мо да при ме на на ве де них про пи са ни је ре ше ње про-
бле ма, већ са мо по моћ но сред ство у су зби ја њу НПС. Трај но ре ше ње је ин-
кри ми ни са ње НПС као опој них дро га и ка жња ва ње учи ни ла ца у скла ду са 
чла ном 246 КЗ ко ји про пи су је кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и 
ста вља ње у про мет опој них дро га.22 Са мо на тај на чин ће се обез бе ди ти ка-
жња ва ње учи ни ла ца у скла ду са те жи ном де ла ко је су оства ри ли и пре вен-
тив но де ло ва ти на по тен ци јал не учи ни о це да се уз др же од про из вод ње и ста-
вља ња у про мет НПС. Дру гим ре чи ма, кри вич но го ње ње ли ца ко ја ста вља ју 
у про мет НПС и њи хо ва осу да је мо гу ћа при ме ном про пи са ко ји ре гу ли шту 
хра ну, ду ван, ал ко хол или ле ко ве, али у том слу ча ју они би би ли осу ђе ни за 
знат но лак ша кри вич на де ла. Мо жда је ре ше ње за бра на про ме та НПС при-
ме ном ових про пи са, што би оста ви ло до вољ но вре ме на јав ном ту жи ла штву 
и по ли ци ји да при ку пе до ка зе ра ди осу де учи ни о ца за кри вич но де ло из 
чла на 246 КЗ. На тај на чин би би ли ис ко ри шће ни сви по тен ци ја ли др жа ве 
у ци љу су зби ја ња НПС. Пре ма то ме, са мо ко ор ди на ци јом и умре жа ва њем 
свих за ин те ре со ва них кључ них су бје ка та мо же мо се су прот ста ви ти ши ре њу 
НПС на тр жи шту дро га.

III. ГЕ НЕ РИЧ КЕ ЗА БРА НЕ НО ВИХ ПСИ ХО АК ТИВ НИХ СУП СТАН ЦИ

Евр оп ске др жа ве ре а гу ју на по ја ву НПС још од кра ја 1998. го ди не, али 
на кон не ко ли ко оце на ефи ка сно сти про пи са ко ји ре гу ли шу ову област, за-
кљу чак је да ни је по стиг нут успех у су зби ја њу но вих дро га.23 Ов де се мо же 

22 Кри вич ни за ко ник, (Сл. гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр., 107/2005 – ис пр., 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).

23 Ca ro li ne Chat win, „As ses sing the „ad ded va lue“ of Eu ro pean po licy on new psycho ac-
ti ve sub stan ces”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Drug Po licy, 40/2017, 111.
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по ста ви ти пи та ње да ли је свр сис ход ни је да ста вља ње на спи сак за бра ње них 
пси хо ак тив них суп стан ци вр ши за ко но да вац или над ле жни ор га ни ко ји су 
део из вр шне вла сти. У на шој зе мљи ми ни стар здра вља утвр ђу је спи сак, на 
пред лог Ко ми си је ко ју обра зу је Вла да, а у чи ји са став ула зе пред став ни ци 
свих кључ них су бје ка та у бор би при тив дро га (пред став ни ци ми ни стар ства 
здра вља, про све те, уну тра шљих по сло ва, од бра не итд.).24 Сма тра мо да се 
на тај на чин до при но си ефи ка сно сти, јер би над ле жност за ко но дав ца у знат-
ној ме ри про ду жи ло пе ри од ре а го ва ња на по ја ву но вих дро га. Због кон стант-
ног ажу ри ра ња спи ска ни је на ру ше но на че ло за ко ни то сти, јер се кри вич но 
го не са мо они учи ни о ци ко ји су про из во ди ли или ста вља ли у про мет дро гу 
ко ја је у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла би ла на спи ску пси хо ак тив них 
кон тро ли са них суп стан ци. У Хо лан ди ји и Не мач кој ми ни стар за бра њу је 
ста вља ње у про мет и упо тре бу од ре ђе не суп стан це у пе ри о ду до 1 го ди не, 
а уко ли ко се у том пе ри о ду по сле спр о во ђе ња про пи са не про це ду ре не до-
не се од лу ка о трај ној за бра ни, пре ста је деј ство при вре ме не за бра не.25

С об зи ром на на чин ре ак ци је др жа ве, по сто је че ти ри си сте ма ко ји има ју 
за циљ за бра ну про из вод ње и ста вља ња у про мет опој них дро га, укљу чу ју ћи 
НПС: 1. кон цепт ко ји је за сно ван на спи ску за бра ње них пси хо ак тив них суп-
стан ци; 2. ана лог ни си стем, пре ма ко ме је за бра ње на сва ка суп стан ца ко ја: 
а) има слич ну хе миј ску струк ту ру као већ за бра ње не суп стан це; б) има сли-
чан хе миј ски ефе кат као већ за бра ње не суп стан це;26 3. ге не рич ки мо дел, 
пре ма ко ме се за бра њу ју гру пе суп стан ци ко је су слич не хе миј ске струк ту-
ре као већ за бра ње не дро ге; 4. блан кет не за бра не ко ји ма се ин кри ми ни ше 
снаб де ва ње сва ком опа сном и штет ном пси хо ак тив ном суп стан цом.27

Је дан од про бле ма ре гу ли са ња НПС је по што ва ње прин ци па за ко ни то-
сти – nul lum cri men nul la po e na si ne le ge. Пре ма овом прин ци пу, не по сто ји 
кри вич но де ло и не мо же се ка зни ти учи ни лац, уко ли ко пре не го што је учи-
ње но за ко ном ни је би ло про пи са но као кри вич но де ло и за ко је ни је би ла 
про пи са на ка зна.28 Свр ха на че ла за ко ни то сти је да из ме ђу оста лог, обез бе ди 
да гра ђа ни не бу ду кри вич но го ње ни и ка жња ва ни на осно ву нео д ре ђе ног 
за ко на.29 До след на при ме на на че ла за ко ни то сти је у обла сти ка зне ног пра ва 

24 Члан 8. За ко на о пси хо ак тив ним кон тро ли са ним суп стан цма, (Сл. гла сник РС, бр. 
99/2010). 

25 Bren dan Hug hes, Adam R. Win stock, „Con trol ling new drugs un der mar ke ting re gu la-
ti on sa“, Ad dic tion, 11/2012, 1895.

26 Bren dan Hug hes, Te o do ra Bli da ru, „Le gal Re spon ses to New Psycho ac ti ve Sub stan ces 
in Eu ro pe“, EM CDDA, 2009, 6-7. Ау то ри на гла ша ва ју да је ов де реч о слич ном „хе миј ском 
ефек ту“, а не „слич ном фар ма ко ло шком“ или „слич ном ефек ту“; S. D. Brandt, L. A. King, 
M. Evans-Brown, 594.

27 B. Hug hes, A. R. Win stock, 1895.
28 Зо ран Сто ја но вић, Кри вич но пра во – оп шти део, Бе о град 2011, 21.
29 Ibid.
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од ве ли ког зна ча ја, јер спре ча ва ар би трер ност, док са дру ге стра не, обез бе-
ђу је прав ну си гур ност и јед на кост гра ђа на. При ме на овог на че ла под ра зу-
ме ва за бра ну ана ло ги је у кри вич ном пра ву.30 Спор но је да ли су ана лог ни и 
ге не рич ки кон цеп ти за бра не НПС у су прот но сти са на че лом за ко ни то сти?

При ме на на че ла за ко ни то сти за кри вич на де ла у ве зи са дро га ма је у 
на шем кри вич ном за ко но дав ству обез бе ђе на про пи си ва њем кри вич ног де ла 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га из чла на 246 
КЗ.31 Реч је о блан кет ном кри вич ном де лу, јер је по јам опој них дро га ко је 
су обе леж је би ћа овог де ла од ре ђен у дру гим про пи си ма. Та ко ђе, при ме на 
на че ла за ко ни то сти је обез бе ђе на так са тив ним на во ђе њем свих за бра ње них 
пси хо ак тив них суп стан ци у спи ску ко ји утвр ђу је ми ни стар здра вља. У ме ђу-
на род ним кон вен ци ја ма из 1961. и 1971. го ди не ко је ре гу ли шу ову ма те ри ју, 
ин ди ви ду ал но се на во де вр сте суп стан ци ко је спа да ју у гру пу за бра ње них.32 
Да ли је то је ди ни на чин да се не на ру ши на че ло за ко ни то сти, по себ но има ју ћи 
у ви ду но ве окол но сти, од но сно НПС и иза зо ве ко ји се ве зу ју за но ве дро ге.

Од кључ ног зна ча ја је шта се под ра зу ме ва под пој мо ви ма „слич на хе миј-
ска струк ту ра“ и „слич ни хе миј ски ефек ти“. На ше је ми шље ње да од го вор на 
ово пи та ње за ви си од на чи на на ко ји се ана лог ни и ге не рич ки си стем при ме-
њу ју. Уко ли ко ана лог ни и ге не рич ки си стем ја сно утвр ђу ју суп стан це чи ја 
је упо тре ба за бра ње на јер има ју пси хо ак тив но деј ство, на че ло за ко ни то сти 
ни је на ру ше но. Са дру ге стра не, уко ли ко су на ве де не фор му ла ци је нео д ре-
ђе не, тј. уко ли ко по сто ји мо гућ ност ши ро ког ту ма че ња пој мо ва „слич на 
хе миј ска струк ту ра“ и „слич ни хе миј ски ефек ти“, на че ло за ко ни то сти је 
на ру ше но.

Ге не рич ки мо дел је од по себ ног зна ча ја, јер он пред ста вља по ку шај 
др жа ве да бу де ко рак ис пред ди ле ра дро гом. Уме сто да се не бла го вре ме но 
ре а гу је због тра ја ња про це ду ре ко ја је про пи са на у ци љу ста вља ња по је ди-
них суп стан ци на ли сту за бра ње них суп стан ци, ге не рич ки кон цепт под ра-
зу ме ва за бра ну гру пе суп стан ци слич не струк ту ре. На тај на чин се уна пред 
за бра њу ју све суп стан це ко је се мо гу по ја ви ти у бу дућ но сти, под усло вом 
да су слич не струк ту ре као већ за бра ње не дро ге. По ја ва но вих суп стан ци је 
мо гу ћа јер се у иле гал ним ла бо ра то ри ја ма суп стан ца ма ко је су већ за бра ње не 
до да ју хе миј ски суп сти ту ти (нпр. ме тил, етил, фе нил). Свр ха ге не рич ке за бра-
не је да сви хе ми ски суп сти ту ти бу ду укљу че ни у де фи ни ци ју за бра ње не 

30 Ми о драг Н. Си мо вић, Вла ди мир М. Си мо вић, „По јам и зна че ње на че ла ле га ли те та 
у кри вич ном пра ву“, Збор ник ра до ва: Јав ни и при ват ни аспек ти ну жних прав них ре фор ми 
у БиХ: Ко ли ко да ле ко мо же мо ићи?, (ур. Ми ре ла Чо кић, Ја сми на Али хо џић), Ту зла, 2014, 27.

31 Кри вич ни за ко ник, (Сл. гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр., 107/2005 – ис пр., 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).

32 Је дин стве на кон вен ци ја о опој ним дро га ма из 1961. го ди не; Кон вен ци ја о пси хо тр-
оп ним суп стан цма из 1971. го ди не. 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018

1691

гру пе хе миј ских је ди ње ња, као и сви хе миј ски ана ло ги (хе миј ска је ди ње ња 
ко ја има ју слич ну струк ту ру као за бра ње не суп стан це, али се раз ли ку ју од 
њих у по гле ду по је ди них ком по нен ти).33 У ве ли ком бро ју европ ских зе ма ља 
ге не рич ке за бра не већ по сто је и усме ре не су из ме ђу оста лог, про тив син те тич-
ких ка на би но и да (Ир ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Ау стри ја, Ита ли ја, Нор ве шка, 
Ки пар, Лук сем бург, Пољ ска, Бел ги ја, Ма ђар ска, Бу гар ска, Ле то ни ја, Мал та, 
Ли тва ни ја).34 У Ја па ну је 2015. го ди не ин кри ми ни са но укуп но 1437 суп стан-
ци, али су са мо 173 суп стан це ин ди ви ду ал но за бра ње не ста вља њем на спи-
сак кон тро ли са них суп стан ци. Оста ле суп стан це су за бра ње не при ме ном 
ге не рич ког кон цеп та.35 

Ге не рич ки при ступ ре ша ва ња про бле ма је успе шан у по гле ду јед но-
став них је ди ње ња (нпр. азот ни ок си ди и ни ко ти ни), јер је број њи хо вих 
хе миј ских ана ло га огра ни чен (30 до 40 ана ло га), али се до во ди у пи та ње код 
сло же них је ди ње ња ко ја мо гу има ти не ко ли ко сто ти на ана ло га.36 По се бан 
про блем је то што од ре ђен број хе миј ских ана ло га мо же има ти дру га чи је 
деј ство од за бра ње не суп стан це, јер је њи хо во деј ство за сно ва но на прин-
ци пу за кљу ча ва ња: суп стан ца (кључ) има од ре ђе но деј ство, са мо уко ли ко у 
пот пу но сти од го ва ра ре цеп то ру (бра ви).37 Про из ла зи да не ки од ана ло га 
мо гу има ти фар ма ко ло шки ефе кат јер упр кос про ме на ма у струк ту ри од го-
ва ра ју ре цеп то ри ма, док дру ги не ма ју деј ство ко је има за бра ње на суп стан ца. 
То зна чи да ге не рич ке за бра не мо гу об у хва та ти суп стан це ко је не ма ју пси-
хо ак тив но деј ство (нпр. бу про пи он је лек чи ја је свр ха пре ста нак пу ше ња).

С об зи ром да ге не рич ке за бра не по сто је већ го ди на ма у по је ди ним зе мља-
ма, мо же се по ста ви ти пи та ње њи хо ве ефи ка сно сти. У ве зи са тим, ис ти че 
се да ге не рич ке за бра не у Ве ли кој Бри та ни ји ни су успе шно су зби ле кри вич на 
де ла у ве зи са НПС у 2010. го ди ни.38

Син те тич ки ка на би но и ди има ју ве о ма ра зно вр сну хе миј ску струк ту ру. 
У овом ра ду већ по ме ну ти „Спа ис“ је ана лог ка на би са (ТХЦ). Не ки од њих 
(JWH-018, JWH-250, CP-59,540, CP-47,497) има ју деј ство слич но ТХЦ-у, иа ко 
им је хе миј ска струк ту ра раз ли чи та.39Сход но то ме, ге не рич ке за бра не не би 
об у хва ти ле ове син те тич ке ка на би но и де, јер се од но се са мо на суп стан це 
ко је су слич не хе миј ске струк ту ре као оне ко је су већ за бра ње не. Њих тре ба 
ста ви ти на ли сту за бра ње них пси хо ак тивнх суп стан ци, не за ви сно од ге не-

33 J. Am ster dam, D. Nutt, W. Brink, 319.
34 Re spon ding to new psycho ac ti ve sub stan ces. Bri e fing of the Eu ro pean Mo ni to ring Cen tre 

for Drugs and Drug Ad dic tion, Drugs in fo cus, 2011, 2.
35 Ru ri Ki ku ra-Ha na ji ri, „New De sig ner Drugs in Ja pan“, Ne u ro pat ho logy of Drug Ad dic-

ti ons and Sub stan ce Mi su se, 2/2016, 1056.
36 J. Am ster dam, D. Nutt, W. Brink, 319.
37 Ibid.
38 B. Hug hes, A. R. Win stock, 1895.
39 J. Am ster dam, D. Nutt, W. Brink, 320.
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рич ких за бра на. Осим то га, не ки од ка на би но и да (CBD) има ју хе миј ску 
струк ту ру ко ја је слич на ТХЦ-у, али је ње го во деј ство раз ли чи то од деј ства 
ТХЦ-а.40 То зна чи да се ге не рич ким за бра на ма мо гу нео прав да но ин кри-
ми ни са ти од ре ђе не суп стан це. Дру гим ре чи ма, ге не рич ке за бра не ни су у 
пот пу но сти ефи ка сан на чин су прот ста вља ња НПС.

Ге не рич ке за бра не мо гу зна чај но успо ри ти и огра ни чи ти ме ди цин ска 
ис тра жи ва ња ко ја има ју за циљ про на ла зак но вих ле ко ва. На при мер, ис тра-
жи ва ња су по ка за ла да од ре ђе ни пси хо де ли ци (пси ло ци бин) има ју зна чај но 
по зи тив но деј ство као ле ко ви про тив де пре си је и анк си о зно сти. Пе чур ке 
ко је са др же пси ло ци бин су ве ко ви ма ко ри шће не за ле че ње, али су кли нич-
ка ис пи ти ва ња из вр ше на по след њих го ди на до ка за ла по зи ти ван ефе кат овог 
ле ка.41 Слич но то ме, ке та мин је ане сте тик ко ји се ко ри сти за ле че ње де пре-
си је, али је исто вре ме но по пу лар на и ве о ма штет на дро га ко ја про у зро ку је 
ког ни тив на оште ће ња и смр то но сне по сле ди це у нај те жим слу ча је ви ма тро-
ва ња.42 Уко ли ко би ге не рич ком за бра ном ин кри ми ни са ли гру пу ана ло га 
ке та ми на, то би без сум ње има ло не га тив не ефек те на ме ди цин ска ис тра жи-
ва ња овог ле ка. Са дру ге стра не, уко ли ко би по ку ша ли да изо лу је мо и ин кри-
ми ни ше мо са мо оне ана ло ге ке та ми на ко ји су штет ни, та кво по сту па ње би 
зах те ва ло вре ме ко је је у бор би про тив НПС ве о ма де фи ци та ран ре сурс. 

Спор не су ге не рич ке за бра не ко је би би ле за сно ва не на фар ма ко ло шким 
ефек ти ма од ре ђе не гру пе суп стан ци. Раз лог је чи ње ни ца да хе миј ске суп-
стан це по пра ви лу има ју сло же но фар ма ко ло шко деј ство ко је под ра зу ме ва 
глав ни ефе кат, али и спо ред не ефек те (еу фо ри ја, се да ци ја, агре си ја, ма лак-
са лост итд.). По се бан про блем је што по је ди не суп стан це раз ли чи то де лу ју 
на раз ли чи те ти по ве љу ди: ве о ма им пул сив не осо бе на кон узи ма ња мо да-
фи ни ла по ста ју ма ње им пул сив не. Са дру ге стра не, код осо ба са ни ском 
им пул сив но шћу овај сти му ланс про у зро ку је по ви ше ну им пул сив ност.43 
Уз гред ре че но, у овој сту ди ји је ис тра жи ван ути цај мо да фи ни ла на сма ње ње 
им пул сив но сти код па то ло шких коц ка ра.

Пре ма то ме, фар ма ко ло шки ефе кат се не мо же ко ри сти ти као по у здан 
кри те ри јум за бра не од ре ђе не гру пе суп стан ци. Нео д ре ђен је по јам пси хо-
троп ног ефек та и то не до при но си ефи ка сно сти ге не рич ких за бра на ко је би 

40 Ale xan dre Ra fael de Mel lo Schi er et al., „Can na bi diol, a Can na bis sa ti va con sti tu ent, as 
an an xi olyti c drug”, Re vi sta Bra si le i ra de Psi qu i a tria, 34/2012, 105; An to nio Wal do Zu ar di et al., 
„A Cri ti cal Re vi ew of the An tipsycho tic Ef fects of Can na bi diol: 30 Years of a Tran sla ti o nal In ve-
sti ga tion”, Cur rent Phar ma ce u ti cal De sign, 18/2012, 5131.

41 Ro bin L. Car hart-Har ris et al., „Psi locybin  with psycho lo gi cal sup port for tre at ment-re-
si stant de pres sion: an open-la bel fe a si bi lity study”, The Lan cet Psychi a try, 3/2016, 619.

42 J. Am ster dam, D. Nutt, W. Brink, 320.
43 Mar tin Zack, Con stan ti ne X. Po u los, „Ef fects of the atypi cal sti mu lant mo da fi nil on a 

bri ef gam bling epi so de in pat ho lo gi cal gam blers with high vs. low im pul si vity”, Jo ur nal of Psycho-
phar ma co logy, 6/2009, 668.
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би ле за сно ва не на ње му; раз ли чи те до зе суп стан ци про у зр о ку ју раз ли чи те 
ефек те; ка ко раз ли ко ва ти су бјек тив не ефек те као што су еу фо ри ја од „опу-
ште но сти“.44

У Ја па ну се при ме њу је ге не рич ки кон цепт за бра не НПС. Ис тра жи ва ња 
су по ка за ла да је при ме ном овог мо де ла на тр жи шту дро га дра стич но сма њен 
про мет од ре ђе них пси хо ак тив них суп стан ци (нпр. наф то и лин до ли – вр ста 
син те тич ких ка на би но и да и ка ти но ни). Ме ђу тим, по ја ви ле су се дру ге суп-
стан це са пси хо ак тив ним ефек ти ма, ко је ни су об у хва ће не ге не рич ком за бра-
ном (нпр. ин до лил и ин да зол).45 Пре ма то ме, ис ку ство ове зе мље по твр ђу је 
оно што је у овом ра ду већ ре че но: ге не рич ким за бра на ма по сти же се од ре-
ђен успех у бор би про тив НПС, али оне ни су у пот пу но сти ефи ка сан на чин 
су прот ста вља ња но вим дро га ма.

IV. ЗА КЉУ ЧАК

НПС пред ста вља ју озбиљ ну прет њу здра вљу и без бед но сти љу ди. Упо-
тре ба но вих дро га је са ма по се би штет на за здра вље. На при мер, „Спа ис“ 
до во ди до оште ће ња ко же, не га тив но ути че на рад ср ца и бу бре га, има штет не 
не у ро ло шке и пси хи ја триј ске ефек те (ин сом ни ја, по спа ност, хи пер то нич ност 
итд.).46 Осим то га, НПС по пра ви лу има ју ка па ци тет да про у зро ку ју за ви-
сност ко ри сни ка. Пре ста нак упо тре бе „Спа и са“ иза звао је код па ци је на та 
број не пси хо фи зич ке по ре ме ћа је (анк си о зност, муч ни ну, гр че ње ми ши ћа, 
не мир, ноћ не мо ре, та хи кар ди ју, хи пер тен зи ју итд.).47 Жр тве ни су са мо ли ца 
ко ја кон зу ми ра ју дро ге, јер НПС про у зро ку ју ин ди рект ну ште ту по ро ди ца-
ма ко ри сни ка и дру штву. На при мер, чла но ви по ро ди це ко ри сни ка мо гу 
би ти из ло же ни фи зич ком и пси хич ком на си љу ко је је по сле ди ца упо тре бе 
но вих дро га.48

Но ве дро ге су про из вод мо дер ног до ба и гло ба ли за ци је. Ин тер нет је омо-
гу ћио ди ле ри ма мар ке тинг и про да ју, док је про из во ђа чи ма НПС олак шао 
при ступ ин фор ма ци ја ма о хе миј ским про це си ма ко ји има ју за циљ кре и ра ње 
но вих дро га.49 Та ко ђе, ин тер нет се ко ри сти као сред ство за раз ме ну ин фор-

44 J. Am ster dam, D. Nutt, W. Brink, 320.
45 R. Ki ku ra-Ha na ji ri, 1059-1960.
46 La u rent Ka ri la et al., „The Synthe tic Can na bi no ids Phe no me non”, Cur rent Phar ma ce u ti cal 

De sign, 22/2016, 3.
47 Ibid.
48 Љу бо мир С. Ста јић, „Од го вор др жа ве на на си ље у по ро ди ци“, Збор ник ра до ва Прав-

ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2017, 659.
49 Paul Grif fiths, Mic hael Evans-Brown, Ro u men Se de fov, „Get ting up to speed with the 

pu blic he alth and re gu la tory chal len ges po sed by new psycho ac ti ve sub stan ces in the in for ma tion 
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ма ци ја из ме ђу ко ри сни ка но вих дро га (ква ли тет дро ге, на чи ни ку по ви не, 
си гур ност итд.)50

Не спор но је да се прав но ре гу ли са ње НПС сво ди на њи хо ву ин кри ми-
на ци ју, иа ко не тре ба за не ма ри ти ал тер на тив не на чи не ре гу ли са ња овог фе-
но ме на, ко ји су у овом ра ду раз мо тре ни. Про блем је што је на јед ној стра ни 
због при ро де и бр зи не по ја вљи ва ња но вих дро га нео п ход на бр за ре ак ци ја 
над ле жних др жав ни ор га на, док је са дру ге стра не, ве о ма ком пли ко ван про-
цес пра ће ња, ана ли зе и на кра ју ста вља ња на спи сак кон тро ли са них суп-
стан ци. Ге не рич ки мо дел за бра не по је ди них гру па пси хо ак тив них суп стан-
ци је пре ки нуо игру мач ке и ми ша из ме ђу др жав них ор га на и ди ле ра дро ге, 
у ко јој су увек пред ност има ли ди ле ри дро ге. Ге не рич ким за бра на ма се 
ин кри ми ни шу и оне суп стан це ко је се још увек ни су по ја ви ле на тр жи шту 
дро га, уко ли ко су слич не хе миј ске струк ту ре као пси хо ак тив не суп стан це 
ко је су већ на спи ску кон тро ли са них суп стан ци.

Не до ста так ге не рич ких за бра на је обим њи хо ве при ме не. Овај кон цепт 
је успе шан у по гле ду јед но став них хе миј ских је ди ње ња, код ко јих је број 
ана ло га огра ни чен на не ко ли ко де се ти на. Ме ђу тим, ве ли ки број хе миј ских 
је ди ње ња мо же има ти не ко ли ко сто ти на ана ло га, што ефи ка сност ге не рич-
ких за бра на до во ди у пи та ње. Осим то га, по сто ји мо гућ ност да због ра зно-
вр сно сти и број но сти суп стан ци ко је има ју пси хо ак тив но деј ство, ге не рич-
ким за бра на ма бу ду об у хва ће не суп стан це ко је не ма ју пси хо ак тив но деј ство. 
То мо же има ти за по сле ди цу осу ду ли ца због про из вод ње или ста вља ња у 
про мет опој них дро га, иа ко је објект рад ње учи ни о ца суп стан ца ко ја не ма 
пси хо ак тив но деј ство.

Спор но је да ли ге не рич ке за бра не на ру ша ва ју јед но од основ них на че-
ла кри вич ног пра ва – на че ло за ко ни то сти. На ше је ми шље ње да од го вор на 
ово пи та ње за ви си од на чи на на ко ји су ге не рич ке за бра не про пи са не у по-
је ди ним зе мља ма. Ра ди за шти те на че ла за ко ни то сти, пој мо ви као што је на 
при мер „слич на хе миј ска струк ту ра“ мо ра ју би ти пре ци зно од ре ђе ни. У 
су прот ном, ге не рич ким за бра на ма ће би ти омо гу ће но ши ро ко ту ма че ње, 
што ће во ди ти прав ној не си гур но сти ко ја је у ма те ри ји кри вич ног пра ва 
не при хва тљи ва. По се бан про блем је што је за пре ци зно про пи са не ге не рич-
ке за бра не по треб но вре ме, ко је је огра ни чен ре сурс у бор би про тив НПС, 
што је у овом ра ду де таљ но обра зло же но. 

age”, Ad dic tion, 108/2013, 1701; Toby Sed don, “Drug po licy and glo bal re gu la tory ca pi ta lism: The 
ca se of new psycho ac ti ve sub stan ces (NPS)”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Drug Po licy, 25/2014, 1022.

50 Ma rie Cla i re Van Ho ut, Tim Bing ham, „„Silk road”, the vir tual drug mar ket pla ce: A 
sin gle ca se study of user ex pe ri en ces”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Drug Po licy, 5/2013, 385.
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