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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХБАИЛИТАЦИЈУ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

I - ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

Веће за мастер, специјалистичке и докторске студије Универзитета у Београду -
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, на основу члана 123. став 4. и
члана 128. Закона о високом образовању ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
76/2005.), на основу члана 52 тачка 7. Статута Факултета и предлога Одељења за
превенцију и третман поремећаја понашања, на седници одржаној 26.03.2013. године,
донело је Одлуку бр. 4/43 о образовању Комисије за оцену и јавну одбрану завршене
докторске дисертације "РАЗЛИКЕ У ОСОБИНАМА ЛИЧНОСТИ И НАРКОМАНСКОЈ
КАРИЈЕРИ ИЗМЕЂУ УЧИНИЛАЦА ПОЈЕДИНИХ ОБЛИКА КРИВИЧНОГ ДЕЛА
РАЗБОЈНИШТВА", кадидаткиње мр сц мед Драгане Даруши.

Састав комисије:

1. проф др Данка Радуловић, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитета у Београду, председник

2. проф др Јелена Михаљев-Мартинов, професор емеритус Меди-
цинског факултета Универзитета у Новом Саду, члан

3. проф др Бранко Ћорић, Факултет за специјалну едукацију и ре-
хабилитацију Универзитета у Београду, ментор

II - ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Драгана Јосипа Даруши рођена је у Краљеву 1962. године. Дипломирала је на

Медицинском факултету у Новом Саду 1986. године. Специјализацију из неурологије
завршила је у Новом Саду 2002. године а одбранила је магистарску тезу са темом:
"Интракранијални експанзивни процеси туморског порекла са атипичном
клиничком сликом" 1999. године на Медицинском факултету Универзитета у
Београду из области Неурологија.

III - НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
"Разлике у особинама личности и наркоманској каријери између учинилаца
појединих облика кривичног дела разбојништва"
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IV - ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Докторска дисертација мр сц мед Драгане Даруши под називом: "Разлике у
особинама личности и наркоманској каријери између учинилаца појединих облика
кривичног дела разбојништва" приказана је детаљно и прегледно на 264 странице
текста са 64 табелe. Сачињавају је два велика саставна дела: Теоријски део од 1-173.
стране (1. Увод /1-8 стр./; 1.1. Криминалитет као друштвена појава /8-14. стр./; 1.2.
Разбојништво - кратак осврт на правни аспект /14-17.стр./; 1.3. Личност - лице и наличје
/17-67. стр./; 1.4. Биолошка база насиља /68-69.стр./; 1.5. Антисоцијални поремећај
личности (Психопатија) /69-72.стр./; 1.6. Психопатија и наркоманија /73-83.стр./; 1.7.
Друштвена контрола и девијантност /83-87.стр./; 1.8. Етиологија криминала /87-
120.стр./; 1.9. Интеграција психолошких и друштвених објашњења девијантности /120-
121.стр./; 1.10. ММПИ тест-значење, истине и заблуде /121-136.стр./; 1.11. Наркоманија
- епидемија савременог света /136-142.стр./; 1.12. Епидемиологија зависности /142-
150.стр./ и 1.13. Најчешће коришћене дроге - дејства и последице /150-173.стр./ и
Истраживачки део од 174 - 264.стране са поглављима: 1. Предмет, циљеви и задаци
истраживања /174-176.стр./; 2. Хипотезе истраживања /176.стр./; 3. Методологија
истраживања са 3.1. Време и место истраживања; 3.2. Извори података и структура
узорка; 3.3. Варијабле и истраживачки инструменти; 3.4. - Статистичка обрада података
/176-178.стр./, затим, 4.Резултати истраживања са: 4.1. Резултатима добијеним
анализом социо-демографских варијабли испитиване популације зависника учинилаца
кривичног дела односу на зависно променљиву - кривично дело разбојништва /178-
218.стр./. 4.2. Каноничка дискриминативна анализа испитиваних варијабли у односу на
зависну варијаблу - кривично дело разбојништва /218-236.стр./. Следи, 5. Дискусија
/237-249.стр/; 6. Закључак /250-251.стр./; 7. Литература /252-257.стр./; 8. Прилози /258-
262.стр./ и 9. Биографија /263-264.стр./.

V - ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Полазећи од основних претпоставки повезаности људске природе са непосредним
друштвеним окружењем кандидаткиња нас кроз увод детаљно, уз истицање савремених
концепата одређења личности човека, подсећа да се, када је реч о личности per se, без
обзира на теоријски концепт, разматрање проблема везаних за свакодневне односе
може сагледати уз интегративни приступ понашању у околностима различитих
проблема. Јер, личност као да је промовисана у паракаузални фактор психопатолошких
поремећаја. Нажалост, савремене претпоставке да су у самом понашању људи, па и
култури уопште, доживљај и испољавање афекта значајнији од логике или разума,
значајно одређују и савремено поимање структуре личности све до слободног
понашања, слободе људске воље и људских права уз често заборављање обавеза и
одговорности. Проблеми понашања иду од мишљења просечне особе да се у бројним
ситуацијама које захтевају брзо прилагођавање, уствари испољава нормално понашање
без обзира на агресију и последице по учеснике, па све до оправдања борбених стилова
као одбрамбених механизама у очувању сопственог интегритета - "корисна
лаж","убиство из милосрђа", "оправданост разбојништва" ако нема већих последица као
на пр. "позајмљивање утомобила" и сл.
Расправом о ситуационом реаговању кандидаткиња усмерава даљи теоријски концепт
који има за циљ да нађе везу између разлика у особинама личности и наркоманској
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каријери са појединим облицима кривичних дела. Отуда и посебан осврт на
Криминалитет као друштвену појаву уз нарочито истицање научних, истраживачких
вредности криминологије. Истиче се да је разбојништво најчешће помињани облик
кривичне активности и нарочито малолетничка делинквенција и као посебан њен облик
- наркоманија која у свакоденвици има јасну везу: доћи по сваку цену до дроге ради
постизања задовољства намах. То се испољава по принципу тзв. рецидивизма, да би се
превазишао непријатни тзв. апстиненцијални синдром. Стога. морамо истаћи солидну
претпоставку кандидаткиње да њено истраживање има, пре свега, сагледавање фактора
који су везани за особине личности односно био-психолошко наслеђе код наркомана
разбојника.
У поглављу о Разбојништву дата је дефиниција такве активности као сложеног
кривичног дела које носи и принуду и крађу зашта је неопходна примена силе односно
претња непосредним нападом на тело и живот недужних затечених учесника. За таква
кривична дела мора да постоји умишљај што је потврда о свесном учешћу починиоца и
вредан податак о кривици јер логично је да ће бити и последица.
Полазећи од основне савремене научне идеје о личности као јединству био-психичког
устројства јединке као последице интеракције наслеђа и утицаја из околине што јој
формира идентитет, кандидаткиња, у поглављу Личност - лице и наличје, развија
свеобухватно и доследно, уз коришћење широког дијапазона истраживачких и
теоријских података хипотезе о сложености поимања структуре неке људске личности,
па преко основних података о значају карактера и црта, даје нарочито добар осврт на
утицаје из породице и формирање, како заштитних механизама односно пут ка
здрављу, тако и неприлагођених, дисфункционалниох образаца у понашању неке
личности што води ка делинквенцији и криминалу. Адолесценти из дисфунцкионалних
породица уз наслеђе негативних психосоцијалних особина чешће бирају пут ка
самопотврди међу маргиналним вршњачким групама какве су наркоманске и
делинквентне. Најзад, у периодима настанка односно формирања поремећаја личности
особа не иде више путем опште доградње и сазревања, учења и организовања већ,
видљивим маладаптацијама у све већем обиму које се нарочито откривају у тренуцима
када дође до декомпензације опште контроле и последично измењеног понашања.
Таква личност је свакако декомпензована односно патолошка.
Користећи широки дијапазон психолошких и психијатријских претпоставки (од
психодинамских, преко неурофизиолошких и теорија афективног везивања) у својој
теоријској расправи о сложености личности, мр сц Даруши прати различите теоријске
постулате у односу на психолошке категорије, од свести преко воље, мишљења,
нагонског па све до моралности као мере за нормалност (просечно уобичајено
понашање).
Ту, пре свега, мислимо на одређивање Биолошке базе насиља и Антисоцијалног
поремећаја личности (психопатије). У својој дискусији о теоријским и истраживачким
подацима за ове две значајне области кандидаткиња даје одличан приказ из савремених
клиничких класификација поремећаја и постулата психологије криминала. Истиче се
значај непостојања патње код ових особа и непостојање кривице што их сврстава у
личности које се труде да живе по својим жељама уз занемаривање просечних
социјалних правила па због неподношења унутрашње напетости реагују импулзивно
без одлагања без праве свести о чињењу и не обазирући се на околину.
Још сложенији односи и могуће психопатолошке последице могу се очекивати код
особа које су, поред психопатксе структуре и наркомани, зависници од различитих
психоактивних супстанци. У погављу Психопатија и наркоманија истичу се бројни
подаци из истраживања који указују на високо преклапање наркоманске зависности и
поремећаја структуре личности (психопатија). Велика већина наркомана (преваленца
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психопатије међу наркоманима иде и до 85%) испољавају и поремећаје структуре
личности а нарочито значајни за ово истраживање (криминолошка важност) су,
наркомани код којих се уз актуелно антисоцијално понашање, бележе и поремећаји
понашања пре 15-те године живота. У овој области је један од најпоузданијих и
клинички оправданих за примену у процени психопатологије тзв. Милонов
дијагностички модел психопатије. Његова поузданост је значајна када је у питању
повезаност наркоманије и психопатија. С друге стране, овај модел је заснован на
комплетном сагледавању испитаника преко бихевиоралног, феноменолошког,
интрапсихичког и биопсихичког нивоа и по њему, психопатске личности, нарочито
наркомани, имају велику потребу да истражују забрањено, што је директно везано за
њихову потребу криминалног понашања. Онда, концепт дефектне моралности односно
аморалности у коме се истиче да су оне основ за психопатију и криминалитет а да је
резултат индивидуалног когнитивног развоја појединца, као и учење, под дејством
окружења, имају своје место у савременим истраживањима, што је кандидаткиња имала
у виду при избору тестова личности којима се може обухватније приступити
изналажењу везе односно разлика између особа са психопатским синдромом и
наркоманијом.
Од пре две деценије све чешће се у истраживање укључује и концепт девијантности
(одступања) који обухвата постојање правила (моралних, обичајних, етичких и
правних), затим појединаца као субјеката који не прихватају правила и стварање
механизама санкција према прекршитељу. Отуда у поглављу Друштвена контрола и
девијантност посебно се расправља о значају друштвене структуре, темпераменту,
трансмисији карактеристика, конформизму и сл. где је основна премиса усмерена на
чињеницу да су личности екстровертног типа социјализацијским механизмима упућене
на поштовање норми сем ако социјализација изостане и ако се не развију довољно
снажни механизми самоконтроле.
Најзад, у поглављу о Етиологији криминала кандидаткиња свеобухватно расправља
бројне теоријске постулате упоређујући их, како међусобним допуњавањем, тако и са
различитим истраживачким подацима везаним за наркоманије и поремећаје личности.
Од теорије аномије, преко Боулбијевог везивања (истицање личног искуства детета из
раних фаза развоја, затим, Ериксоновог модела (премешта значај несвесног на свесно
Ја) па, Ајзенковог модела који се заснива превасходно на хијерархијској структури
личности (психотицизам, екстраверзија и неуротицизам на основу великог броја црта
личности које зависе од лимбичког система у међумозгу /неурофизиологија/) до Ликена
који сматра да се психопатије појављују на свим узрастима у случају некомпетентног
родитељства. Уз теорију слабог учења пасивног избегавања, теорију супкултуре
(маргиналне групе у којима се поштују основни ставови), па интеракционистичке
теорије где се истиче стратификација у групама, расподела моћи, престижа и богатства,
све до самоконтроле и социјалних веза и теорије социјалног учења криминала
(функционисање таквих особа приказује се моделом тријаде реципрочности у коме
понашање, когнитивни и фактори из околине делују као одређујући у међуодносима.
На то се уско надовезује и претпоставка о рационалном избору криминала уз награде,
пре свега, новчане, починиоцима. Коначно, све више има заступника о Интеграцији
психолошких и друштвених објашењења девијантности што је засновано на принципу
усвајања (афилијација) до сродности (афинитет) или групним принципима јачања
заједничких интереса што и јесте, вероватно један од општих принципа у неговању
криминала и психопатског рецидивизма.
Све ово указује на сложеност истраживања којим се бави кандидаткиња зарад, што је
могуће бржим изналажењем решења и примене у пракси праћења и потенцијалног
превентивног рада са наркоманима разбојницима. Стога, у анализи личности, коришћен
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је Минесота мултифазни персонални инвентар (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory - MMPI) који је током истраживања преузиман из медицинске документације
и налаза вештака судских списа а који се убедљиво најчешће користи у поменуте сврхе.
Овај вишедимензионални тест личности у облику дијагностичке батерије, упитника,
користи се још од свог настанка, од 1940. године. Поред дугогодишње примене, овај
тест се показао као једини  равноправни дијагностички упитник (пројективни уз
контролне скале) са Роршаховом техником а својим упитничким материјалом прати
оријентацију полова. Протеже се кроз 566 питања која се могу разврстати у 26 тема а
полазе од класичних дијагностичких клиничких особина личности. Поред тога, постоје
и тзв. четири контролне скале које указују на подобност и спремност испитаника за ову
врсту испитивања. То су, пре свега, скала лагања (Л скала) која ограничава
претеривање у исказима и испитаника упућује на употребу прихватљивих могућности
за анализу. Затим, скала атипичног понашања (Ф скала) која региструје конфузно
мишљење односно неразумевање материјала чиме се олакшава интерпретација
понашања испитаника. Најзад, нивои одбрамбених механизама мере се К скалом и
посебно у смеру: доминација - подређеност. Посебна, четврта скала - "?" скала - такође
истраживања, како из је у служби процене вредности теста и односи се на питања на
која испитаник није одговорио. Или, због тежег опредељивања за односно против, или
због претеране интелектуализације јер оклевање у исказима искључује чињенице које
иду у прилог себе. Дугогодишњом употребом, потврђено је и од стране клиничара али
и од истраживача, да MMPI  не треба везивати само за класичне клиничке особине већ
пре, за процену ванклиничких структура личности. У целини гледано, овај
дијагностички систем ради на принципу да, ако се емпиријски докаже да један скуп
црта, навика и склоности, представљају манифестацију једне свеобухватне
организације, и ако један број људи показује особине такве организације, онда они
представљају "тип личности". Има 16 типичних профила који су засновани на
комбинацијама основних варијабли што омогућава бољу клиничку интерпретацију.
При крају Теоријског дела кандидаткиња, уз богату референтну подлогу, даје кроз
следећа три поглавља: Наркоманија - епидемија савременог света, затим,
Епидемиологија зависности и Најчешће коришћене дроге - дејство и последице,
исцрпно и доследно податке, како из истраживања тако и из праксе. Посебно је од
значаја да је данас доминирајући став да је зависност - наркоманија мултифакторијално
условљена био-психо-социјалним чиниоцима па поред склоности ка новинама уз
радозналост у обзир треба узимати и породичну несигурност, поремећаје личности и
условљена понашања или навику. Када се ради о испитаницима из нашег окружења
треба у обзир узети и податак да се код њих обично ради о удруженој зависности,
дакле, узимању више психоактивних супстанци.
У Истраживачком делу докторске дисертације врло прецизно говори се о Предмету,
циљевима и задацима истраживања. Оно се превасходно ослања на  анализу могућих
разлика у наркоманској каријери  и особинама зависника од дрога који су починили
различите облике разбојништва. Кроз циљеве инсистира се на томе да ли постоје
разлике у особинама личности и наркоманској каријери код учинилаца појединих
облика кривичног дела разбојништва и да ли се на основу особина личности зависника
од дрога и наркоманске каријере могу предвидети разлике у чињењу појединих облика
кривичних дела разбојништва.
За постизање тих циљева неопходно је кроз следеће задатке: утврдити особине
личности помоћу MMPI теста, затим, доказати заступљеност разних облика
разбојништва у популацији зависника од дрога и оних који нису зависници, потом,
истражити учешће узраста у кривичном делу разбојништва, код наркомана и код оних
који нису зависници и најзад, утврдити присуство поремећаја личности у популацији
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млађег узраста посебно у односу на број извршених кривичних дела малолетника.
Поред тога, означити "наркоманску каријеру" испитаника кроз корелацију броја
учињених кривичних дела разбојништва са узрастом, особинама личности,
кажњавањем и тежином последњег учињеног дела. Истовремено, истражити
социодемографске структуре породица починиоца кривичног дела разбојништва као и
карактеристике наркоманске каријере зависника који су починили кривично дело
разбојништва.
Онда су основне Хипотезе истраживања као поглавље сведене на три претпоставке: да
постоје значајне разлике у особинама личности код учиниоца кривичног дела
разбојништва, затим, да постоје значајне разлике у карактеристикама наркоманске
каријере код улинилаца кривичног дела разбојништва и да на основу наркоманске
каријере и особина личности можемо значајно одредити азлике у ипу чињења
кривичног дела разбојништва.
У поглављу Методологија истраживања треба истаћи да је испитивање вршено током
2010. и 2011. године прикупљањем и анализом података судских списа тадашњег
Окружног  суда у Новом Саду и медицинске документације учинилаца зависника од
дроге. Узорак истраживања чине укупно 252 испитаника учинилаца кривичног дела
разбојништва , мушког пола, старости од 19 - 25 година (просечно 23,3 г.) са
зависничким стажом од 1 до 5 година. Примарни облик зависности у узорку је употреба
хероина и синтетичких дрога, док су њих 93 (36,9%) користили и кокаин.
Особине личности код свих испитаника (као што је већ речено) процењиване су MMPI
тестом стандардизованим за употребу код домаће популације. А Резултати
истраживања, нарочито у односу на преглед независних варијабли дати су
свеобухватно у табелама
Зависна варијабла истраживања је номинална дихотомна димензија која описује два
облика кривичног дела разбојништва, лако и тешко (подела прилагођена потребама
овог истраживања и односи се на број учинилаца кривичног дела, означени као
наркоман - лако разбојништво: један зависник учинилац и наркоман - тешко
разбојништво: група зависника учинилаца).
Независне варијабле су: оне које се односе на  социјално демографске особине (узраст
(узраст и прво пробање дроге и кривичног дела /КД/ разбојништва) , место рођења,
пребивалиште, статус (брак) родитеља, стамбени статус породице, прворођеност,
партнерска релација, родитељство испитаника (има ли деце у време разбојништва),
образовање и занимање оца (радник, занатлилја, службеник, руководилац)  и кривично
дело зависника, образовање и запосленост мајке, запосленост зависника, болести
зависности код очева и мајки, криминал било ког члана породице, укуипан број
кривичних дела, изречене казне у односу на кривично дело наркомана, маркиране
локације извршења КД (парк, пиљарница, мењачница, јавне површине, инциденца
разбојништава  у ужем и ширем центру града, на периферији, у руралним срединама
(село), доба дана за извршење КД, претња као метода КД, напад током извршења КД,
ватрено оружје у извршењу КД,  новац као плен, разни предмети као плен током КД,
дрога као плен у КД, однос дужине дрогирања и КД, ушмркавање дроге као повод за
КД, венска примена дроге као повод за КД разбојништва, остали начини узимања дроге
и КД, количина унетог опијата у односу на учињено КД, синергизам дроге и алкохола у
планирању КД и најзад урачунљивост у односу на КД. Другим речима, овај велики број
независних социјално-демографских варијабли, свеобухватно са резултатима
истраживања, дат је у прегледу од табеле 1 до табеле 52.(стр. 178-218.)
И више од тога, кандидаткиња је, затим, кроз каноничку дискриминативну анализу
испитиваних независних варијабли, а у односу на зависну варијаблу (лако и тешко КД
разбојништва) веома успешно приказала повезаност разлика у особинама личности и
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наркоманској каријери између учинилаца појединих облика разбојништава. Овај
преглед систематизован је од табеле 53 до табеле 64. (стр. 218-236.)
Следствено томе у раду је дата и свеобухватна и прецизнија Дискусија која, у први
план истиче јасно статистички значајне резултате овог интересантног и савременог
поливалентног истраживања у односу на податке из праксе  и ранијих истраживања. О
томе ће бити касније речи у приказу резултата истраживања.

VI - РАДОВИ ВЕЗАНИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НА SCI ЛИСТИ

1. Даруши,Д., Радуловић,Д., Радовановић,И., (2013): CEREBRAL EDEMA IN
DRUG ADDICTS, Војносанитетски преглед, Београд, потврда од 21. 01. 2013. о
прихваћености за штампу

VII - РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Зарад провере, допуне и прецизинијих података у истраживању је поред
стандардних статистичких корелационих метода коришћена и  каноничка
дискриминативна анализа испитиваних варијабли па је у поглављу о резултатима
истраживања приказ самих резултата поткрепљен тестовима значајности екстрахованих
каноничких функција и њихових каноничких корелација.
Тако је за узраст 15-17. године првог пробања дроге скоро 80% од 252 испитаника из
узорка констатована статистичка значајност што говори и за високи степен утицаја
узраста на каснији развој криминалних особина личности. У прилог овом иде и податак
да  узраст првог пробања дроге има много јачу узрочно-последичну везу са бројем
учињених КД односно што је дужи период злоупотребе дроге то је већи број учињених
КД. Насупрот томе, код испитаника који нису зависници време првог учињеног КД
није значајно. (табеле 53 и 54)
Каноничком методом нису потврђени подаци добијени корелационим методама
класичне статистике о томе да болест зависности родитеља битно утиче на вршење КД
деце. (табела 55)
Истовремено, начин узимања дроге испитиван каноничким тестовима добија на значају
у случају поливалентне злоупотребе дрога и употребе кокаина (општи
психостимулатор) пошто је статистички значајан утицај кокаина и на „лако и тешко КД
наркоман“. (табела 56)
Тип лечења није имао битног утицаја на варијабле „лако односно тешко КД -
наркоман“ с једне стране, због благог кажњавања учинилаца и неорганизованог
праћења током лечења и издржавања казне а с друге, због честог рецидивизма код једне
исте особе (непрецизност администрације).(табела 57 - утврђено је да су изостали
битни моменти благовремене интервенције не само код зависника већ и код породице
јер закон утврђује обавезну меру лечења тек на суђењу.(табела 58)
Када се ради о мери обавезног лечења у покушају одржавања апстиненције и
евентуалног смањења броја КД нису каноничком статистиком показани значајни
резултати. Само донекле се меша лечење на „иницијативу суда“ као убедљивије на
узрасту средње школе. Оно што је значајно треба рећи да резултати каноничке
дискриминативне анализе која се односи на утицај независне варијабле „третман
психијатра“ нису показали значајност у односу на варијаблу „тип КД“.(табела 59)
Постоји у скоровима везаним за MMPI тест резултат који јасно указује на висок степен
утицаја варијабле „параноидност“ на „тип КД“ (лако - тешко). Сличне податке
добијамо на скоровима психопатског одступања, хистерије и психастеније што се
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уклапа у податке да се ради о примарном поремећају личности по типу антисоцијалног
понашања што је, могуће, маскирано под утицајем дроге.(табела 60)
Веома значајни подаци из овог истраживања су ти да зависници учиниоци КД
обољевају често од тешких хроничних болести. Најчешће су то обољења дигестивног
тракта (постоји статистичка значајност) и може се довести у везу са испитиваном
заѕвисном варијаблом „тип КД“. Још значајнији су едеми мозга и арахноидалне цисте
што указује на размишљање о органицитету код зависности и следствене биологије
криминалитета пошто су одлуке за поновна КД најчешће донете намах и често су
покушаји разбојништва пропадали због нелогичности и непланирања и без посебне
дистанце односно цензуре. Уз то треба додати да у овом случају каноничка статистика
није од веће користи у односу на починиоце КД који нису зависници (табела 61)
У односу на места  учињених КД добијени су подаци о урбаним централним
локацијама као упадљиво најчешћим одредиштима за разбојништва. Међутим,
статистилчка каноничка значајност је посебно од значаја за време учињених КД и то од
20-22 часа. (табела 62)
Коначно, треба истаћи чињеницу да је кандидаткиња испратила значајност резултата,
посебно у односу на каноничку анализу а у вези са врстом КД па се може рећи да су
обухватно подаци дати у табели 64 где су од посебне значајности узраст у време
чињења последњег КД и узраст првог пробања дроге (.578; -.447), скор MMPI скор
за параноју (.481)/хипохондрију, хистерију, психопатске девијације и хипоманију/,
па лечење на иницијативу суда (-.423), затим, број извршених КД (-.382),  време
извршења КД (-.328) и тако редом у 26 колона.

У кратком резимеу подсећамо да је највећи број разбојништава учињено у урбаним,
градским срединама, дакле њих 73,8%. За извршење ових КД најчешће је употребљена
претња, укупно у 83,7% случајева. Само разбојништво најчешће је вршено у интервалу
од 19 – 22 часа код 76% испитаника и то на високо фреквентним  локацијама у ужем
центру града. Најчешће је плен био новац, чак код 94% испитаника.
Дужина наркоманске каријере у испитиваној популацији кретала се од 1 до 5 година са
доминацијом у злоупотреби хероина (трећина је поред хероина користила и кокаин). У
највећем броју случајева прво КД учињено је у малолетничком узрасту. У групи
испитаника наркоман – лако дело њих преко 60% а у групи наркоман – тешко дело
око 40%. што је од посебногх значаја за планирање превентивних мера у пракси.

VIII и IX – ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА
ИСТРАЖИВАЊА И КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Неопходно је истаћи да се у овој докторској дисертацији ради о веома сложеном
поливалентном истраживању проблема злоупотребе психоактивних супстанци која је,
према бројним подацима из праксе, везана за сложени систем односа између профила
зависника – болесника и зависника – криминалаца. Веома корисно је то што се
кандидаткиња определила за истраживање особина личности и наркоманске каријере
међу учиниоцима појединих облика КД. Ради одређивања и разумевања система односа
између карактеристика личности и извршења КД одабран је проверени, широко
употребљавани MMPI тест личности који је био гаранција да ће се добити квалитетни
претпостављени подаци о овој, у пракси често присутној вези – поремећаји личности
зависника насупрот криминалу. Добијени подаци, с обзиром да се радило о
испитаницима који под дејством дроге имају органски поремећај, значајни су
статистички, па је допринос овог истраживања вредан пошто не искључује могућност
примене MMPI код таквих особа. Тим пре, што је додатном каноничком дескриптивном
анализом показана јачина статистичке значајности овог узорка.
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Употребом бројних независних социодемографских варијабли дошло се до
значајних, како позитивних тако и негативних резултгата који указују на могућност
предвиђања разлика у чињењу КД, нарочито ако пратимо узраст, типове личности,
животно доба у коме је извршено последње КД као и рецидивизам, који се, добрим
делом појављује као последица неорганизованости институција које прате поремећени
развој младих особа, ту, пре свега, мислимо на школе  и психолошка и психијатријска
саветовалишта.

Докторска дисертација мр сц мед Драгане Даруши специјалисте неуролога урађена
је у потпуности у складу са образложењима наведеним у пријави теме. Ово
истраживање апсолутно садржи све битне елементе који потврђују његову научност.
Резултати о којима смо говорили представљају солидну основу за планирање и
примену превентивних активности.

Комисија је једногласно закључила да докторска дисертација кандидаткиње мр сц
мед Драгане Даруши под насловом „Разлике у особинама личности и наркоманској
каријери између учинилаца појединих облика кривичног дела разбојништва“
представља озбиљан научни допринос. Добијени резултати имају научну и
потенцијалну вредност за примену што задовољава критеријуме према Закону којим је
регулисано стицање академског звања доктор наука.

На основу изложеног, чланови Комисије предлажу Већу за мастер, специјалистичке
и докторске студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета
у Београду да размотри Извештај и донесе одлуку којом се омогућује даља процедура и
одбрана докторске дисертације и стекне  академски назив доктора наука.

проф др Данка Радуловић, ванредни професор Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Бео-
граду, председник

проф др Јелена Михаљев-Мартинов, професор емеритус Меди-
цинског факултета Универзитета у Новом Саду, члан

проф др Бранко Ћорић, ванредни професор Факултета за специ-
јалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, мен-
тор
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