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II. Кратка биографија 

 

 

Кандидат, проф.др Драган Јовашевић рођен  је 23. октобра 1958. године у Вуковару 

(Република Хрватска) где  је завршио основну школу и гимназију са одличним 

успехом.  Правни факултет Универзитета у Београду уписао је школске 1977/8. године 

да би за непуне четири године дипломирао 1. јула 1981. године са просечном оценом 

9,50 као један од најбољих студената генерације.  

 

За показани успех у току студирања награђиван је четири пута од стране Универзитета 

у Београду. Такође је добио и две награде Универзитета у Београду за урађене наградне 

темате.  

 

У школској 1981/2. години уписао се на последипломске студије на кривичноправном 

смеру на Правном факултету Универзитета у  Београду где је септембра 1985. године 

одбранио магистарски  рад под насловом : ”Наркоманија као социјално патолошка 

појава и њен криминогени значај” чиме је стекао академски степен магистра  

кривичноправних наука.  

 

На Правном факултету Универзитета у Београду је маја 1995.године одбранио 

докторску дисертацију под насловом : ”Кривично дело фалсификовања исправе” чиме 

је стекао научни степен доктора кривичноправних наука. 

 

У току 1981.године био је на студијском боравку у Републици Француској (Париз и 

Ним) у складу са чланом 40. Програма француско-југословенске сарадње. 

    

Говори енглески и руски језик, а служи се и немачким језиком. 

 

Иако је прве научне радове објавио још 1982. године (у часописима : Правни живот из 

Београда и Безбедност из Београда) универзитетску каријеру је започео 2004. године 

када је изабран  за ванредног професора на Правном факултету Универзитета у Нишу 

за кривичноправну научну област.  

 

У звање редовног професора за ужу кривичноправну научну област, за предмет 

Кривично право на Правном факултету у Нишу је изабран 31.марта 2009 године 

одлуком Сената Универзитета у Нишу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Најзначајнији  радови 

 

 

1) Драган Јовашевић, Лексикон кривичног права, Београд, (Службени лист 1998. 

године – прво издање, Службени лист 2002. године – друго издање, Службени 

гласник 2006. године – треће издање и Службени гласник 2011. године – четврто 

издање), 2011. године, стр.781, ISBN 978-86-519-0879-1 

 

Ово је најзначајније и јединствено дело ове врсте на нашим просторима које се издаја 

по природи, значају, садржини, обиму и начину излагања проблематике 

кривичноправних и других сродних казненоправних научних дисциплина. У овом 

лексикографском раду су изложени појам, елементи, значај и карактеристике више од 

2.500 најразличитијих правних појмова и института сходно важећем кривичном 

(материјалном, процесном и извршном) законодавству. У излагању материје је 

коришћена сва расположива домаћа и инострана теоријска кривичноправна литература 

и судска пракса.  

 

2) Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Кривично право Босне и Херцеговине, 

Опћи дио, Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 411, ISBN 

9958-627-25-6 

 

Ово је први уџбеник из области општег дела кривичног права који је уопште објављен 

на подручју Босне и Херцеговине, а који се користи на свим правним и сродним  

факултетима. Изложена материја на бази домаће и иностране правне теорије, решења 

из : Кривичног закона БИХ, Кривичног закона Федерације БИХ, Кривичног закона 

Брчко Дистрикта БИХ и Кривичног закона Републике Српске и домаће судске праксе, 

те упоредно-правних решења даје објашњења свих основних, општих појмова 

кривичног права који се односе на кривично дело, кривичну одговорност и систем 

кривичних санкција.  

 

3) Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Извршно кривично (казнено)  право,  

Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2006. године, стр. 254, ISBN 9958-627-39-6 

 

Ово је први и јединствени уџбеник ове врсте којим је успостављена нова наставна и 

научна дисциплина, не само у Босни и Херцеговини, већ и на подручју југоисточне 

Европе – ''Извршно кривично право'' или ''Право извршења кривичних санкција''. На 

бази домаћих законских решења, судске праксе, упоредно-правних решења и домаће и 

иностране правне науке уџбеник систематизовано излаже основне појмове везане за 

појам, врсте, начин, поступак и услове за извршење изречених кривичних санкција, али 

и других кривичноправних мера као што су : одузимање имовинске користи или 

притвор или прекршајних санкција институционалног карактера.  

 

4) Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Међународно кривично право,  Правни 

факултет у Сарајеву, Сарајево, 2010. године, стр. 325, ISBN 978-9958-627-82-8 

 

Ово је први и јединствени уџбеник из нове наставне и научне дисциплине кривичног 

права – ''Међународног кривичног права'' који је објављен у Босни и Херцеговини на 

чији значај посебно указује чињеница да су аутори из Босне и Херцеговине, односно из 

Србије с обзиром на различите контексте из којих се посматрају догађаји из 



деведесетих година прошлог века. То указује да се овде ради о изузетно значајном 

научном раду лишеног политичких импликација. Поред основних појмова везаних за 

појаву, карактеристике, правну природу и значај, те историјски развој, принципе и 

изворе ове гране права, аутори су посебну пажњу посветили анализи бројних института 

општег (међународно кривично дело, одговорност у међународном праву, систем 

кривичних санкција, међународно кривично правосуђе) и посебног (поједина 

међународна кривична дела као што су : геноцид, ратни злочини, злочини против 

човечности, агресија и др.) дела међународног кривичног права. 

 

5) Миодраг Симовић, Драган Јовашевић, Љубинко Митровић, Марина Симовић, 

Малољетичко кривично право, Правни факултет у Источном Сарајеву, Источно 

Сарајево, 2013. године, стр. 482, ISBN 978-9938-57-26-6 

 

Ово је први и јединствени уџбеник из нове наставне и научне дисциплине кривичног 

права – ''Малолетничког кривичног права'' (материјалног, процесног и ивршног) који је 

уопште објављен на подручју Босне и Херцеговине. На бази постојећих законских 

решења, домаће и иностране правне теорије, психологије, педагогије, виктимологије, 

судске праксе и упоредно-правних решења аутори су свеобухватно изложили појам, 

карактеристике, правну природу, значај, принципе, изворе и историјски развој 

малолетничког кривичног права, те систем кривичних санкција за малолетнике 

(васпитне мере, казну малолетничког затвора и мере безбедности), те алтернативне 

мере, као и услове, начин и поступак њиховог прописивања, изрицања и извршења.  

 

6) Dragan Jovašević, E Drejta penale, Pjesa e pergjithshme, Koordinacioni centar Vlade 

Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Beograd, 2010. godine, str.389, 

ISBN 978-86-6187-007-1 

 

Ово је прво и јединствено издање уџбеника кривичног права – општи део на албанском 

језику које је објављено у Републици Србији за потребе албанских студената, али и 

других Албанаца којима је од значаја познавање основних појмова и института 

кривичног права у свакодневној пракси у органима кривичног правосуђа (полиција, 

јавно тужилаштво, суд, адвокатура). Рад је заснован на домаћој и иностраној правно-

теоријској литератури, као и судској пракси домаћих судова и кривичном 

законодавству Републике Србије које је у примени од 1. јануара 2006. године. У тексту 

су објашњени сви основни појмови и институти кривичног права као што су : појам и 

елементи кривичног дела, те основи искључења кривичног дела, појам и елементи 

кривице и основи искључења кривице, облици и стадијуми извршења кривичног дела, 

саучесништво и систем кривичних санкција за физичка и правна лица.    

 

7) Драган Јовашевић, Злоупотреба службеног положаја и корупција, Номос, 

Београд, 2005. године, стр. 212, ISBN 86-81781-53-7 

 

У овој моногафији је свеобухватно изложена материја злоупотребе службеног положаја 

као основног корупцијског кривичног дела од најстаријих времена до данас. На бази 

домаће и иностране правне теорије, позитивног законодавства и упоредно-правних 

решења у раду су изложени појам, карактеристике, објект, субјект и однос службених 

кривичних дела према другим врстама службених деликата или деликата службених 

лица, затим појам, елементи, карактеристике, облици испољавања и обележја бића 

кривичног дела злоупотребе службеног положаја према важећем законодавству, као и 

облици испољавања овог дела у судској пракси где је анализирано више десетина 



судских одлука најзначајнијих судова у Републици. Посебан део излагања представља 

упоредно-правна анализа кривичног дела злоупотребе службеног положаја у више 

других кривичних законодавстава и утврђивање њихове сличности и разлике према 

овом кривичном делу у Републици Србији. Значајна је и анализа односа овог кривичног 

дела са другим сродним кривичним делима као што су : прање новца, проневера, 

фалсификовање службене исправе, те кривичним делима корупције.    

 

8) Драган Јовашевић, Зоран Стевановић, Правни аспекти извршења кривичних 

санкција, Институт за криинолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. 

године, стр.350, ISBN 978-86-83287-20-8 

 

Ова монографија анализира систем извршења кривичних санкција у Републици Србији 

који је успостављен новим законодавством донетим 2005. године. После уводних 

излагања о развоју научне мисли о друштвеној реакцији на криминалитет и 

историјском развоју система кривичних санкција, посебно казни у свету и у Републици 

Србији од најстаријих времена до данас, изложена је материја правног основа и циља 

кажњавања, те појам, врсте, сврха, карактеристике и систем кривичних санкција (казне, 

мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере), као и посебне кривичноправне 

мере у Републици Србији. Други део излагања у овој обимној монографији која је 

заснована на достигнућима савремене домаће и иностране правне, педагошке, 

пенолошке и психолошке научне мисли и судске праксе, те упоредно-правних решења, 

се односи на извршење кривичних санкција институционалног карактера, појам, врсте и 

типове установа за извршење казни затвора, упућивање, разврставање, класификацију, 

рекласификацију, премештај и отпуштање осуђених лица из казнене установе. Посебна 

је пажња поклоњена анализи правног положаја  осуђених лица у заводима, њиховој 

дисциплинској и материјалној одговорности и  примени средстава принуде.    

 

9) Драган Јовашевић, Нужна одбрана и крајња нужда, Правни факултет, Ниш, 

2007. године, стр.264, ISBN 978-86-7148-078-9 

 

Ово је јединствена монографија у Републици Србији која свеобухватно обрађује два 

важна инстутута општег дела кривичног права : нужну одбрану (или право на 

самоодбрану) и крајњу нужду као опште основе који искључују постојање кривичног 

дела. На почетку аутор излаже основне теоријске појмове везане за институт кривичног 

дела (опште и посебне елементе, материјалне и формалне елементе) сходно домаћој и 

иностраној правној теорији, судској пракси и упоредно-правним решењима. Потом 

следи излагање о појму, врстама, оправдању и карактеристикама општих и посебних 

основа који искључују кривично дело. Нужна одбрана је историјски посматрано 

најстарији општи основ који искључује кривично дело коме аутор посвећује пажњу 

кроз анализу појма, елемената и карактеристика овог института у домаћем, али и 

упоредном кривичном законодавству, у судској пракси, али и у прекршајном праву. 

Трећи део излагања је посвећен анализи појма, елемената и карактеристика, правне 

природе и основа института крајње нужде у домаћем и упоредном кривичном 

законодавству и судској пракси. Последњи део излагања се односи на случајеве 

прекорачења нужне одбране и крајње нужде (појам, врсте, правну природу и значај) 

који изазивају посебну пажњу, не само опште и стручне јавности, већ и правосудних 

органа. 

 



10) Драган Јовашевић, Зоран Стевановић, Амнестија и помиловање, Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, стр. 168, ISBN 

978-86-83287-30-7  

 

У овој монографији аутори свеобухватно и јединствено у нашој земљи на бази домаће и 

иностране правне теорије, судске праксе и упоредног кривичног законодавства 

анализирају  појам, карактеристике, значај и оправдање за примену основа који гасе 

кривичне санкције, односно право државе на кажњавање. Два су најзначајнија 

јавноправна основа ове врсте. То су амнестија и помиловање. Излагање је потом 

подељено у два дела. У првом делу се анализирају појам, садржина, карактеристике, 

оправданост, правна природа, дејство, поступак за давање амнестије и примена 

амнестије у судској пракси, те амнестија у упоредном кривичном законодавству. На 

исти начин и са истом  систематиком се у другом делу анализира институт помиловања 

као акт милости суверена којим се гаси примена кривичне санкције у конкретном 

случају извршења кривичног дела, те однос ових института са другим сродним 

институтима као што су : условни отпуст, ослобођење од казне, ванредно ублажавање 

казне и рехабилитација.   

 

11) Драган Јовашевић, Систем еколошких деликата – еколошко казнено право, 

Правни факултет, Ниш, 2009. године, стр.369, ISBN 978-86-7148-097-0 

 

Предмет ове монографије је свеобухватно излагање материје еколошких деликата 

(кривичних дела, привредних преступа и прекршаја) по први пут присутно у Републици 

Србији. После доношења нових еколошких закона, закона из области уређења, 

унапређења и заштите животне средине (воде, ваздуха, земљишта, флоре и фауне) 2005. 

године, у нашој земљи је на новим основама на бази међународних (универзалних и 

регионалних) стандарда уређена област заштите животне средине у целости или 

појединих њених делова о чијим карактеристикама говори ова монографија у првом 

делу. Други део излагања је посвећен анализи различитих облика и видова угрожавања 

животне средине путем еколошких деликата, те односу између појединих врста 

деликата, где је изложен систем еколошких привредних преступа и прекршаја у 

Републици Србији (кроз анализу појма, карактеристика, садржине, облика испољавања 

и система санкција за њихове учиниоце). Најзначајнији део излагања се односи на 

еколошка кривична дела предвиђена у Кривичном законику и у споредном еколошком 

кривичном законодавству. Овде су анализирани појам, елементи, карактеристике, 

обележја бића у основном, квалификованом и привилегованом облику свих еколошких 

кривичних дела у Републции Србији, сходно постојећем законодавству, схватањима 

домаће и иностране правне теорије и судске праксе. Овај део монографије је окончан 

анализом еколошких кривичних дела у одабраном упоредном кривичном 

законодавству. 

 

12) Драган Јовашевић, Кривична дела корупције, Службени гласник, Београд, 

2009. године, стр.265, ISBN 978-86-519-0333-8 

 

Присутна од најстаријих времена, корупција и данас изазива пажњу не само 

међународне заједнице, правне, безбедносне и политиколошке теорије, већ и појединих 

држава и њихових законодавстава. Управо је правна анализа кривичних дела корупције 

(појам, елементи, садржина, карактеристике, облици испољавања и обележја бића 

примања и давања мита) у теорији, судској пракси, домаћем и упоредном кривичном 

законодавству предмет излагања у овој монографији. Поред кривичноправне анализе 



корупције сходно међународним (универзалним и регионалним) стандардима и 

постојећем законодавству, одређено место у раду има и анализа кривичних дела 

корупције и система санкција за њихове учиниоце у више историјских правних 

споменика од најстаријих времена до данас. И коначно, аутор анализира кривична дела 

корупције у статистичкој пракси кроз излагање њиховог обима, динамике и структуре, 

те кроз ефикасност органа кривичног гоњења и судова при пресуђењу кривичних дела 

корупције.  

 

13) Драган Јовашевић, Кривичноправна заштита исправа, Правни факултет, 

Ниш, 2009. године, стр.239, ISBN 978-86-7148-092-5  

 

За предмет ове монографије, јединствене на нашим просторима, аутор је одабрао 

правну анализу појма, обележја бића, елемената, карактеристика и облика испољавања 

више кривичних дела фалсификовања исправа – кривичних дела која су управљена 

против правног саобраћаја који се одвија путем исправа. Основа за ову аналазу се 

налази у постојећем кривичном законодавству (домаћем и упоредном), домаћој и 

иностраној правној теорији, као и судској пракси. Но, пре излагања кривичних дела 

фалсификовања исправе сходно решењима из Кривичног законика Републике Србије из 

2005. године, аутор је знатно место и пажњу посветио анализи кривичних дела 

фалсификовања исправе у више историјских писаних правних споменика од 

најстаријих времена (Душанов законик) до данашњих дана. Пре овог излагања предмет 

посебне анализе  је обухватало различито теоријско и законско поимање појма, 

елемената, карактеристка, сврхе, саржине и врста исправа (приватне, службене, јавне), 

као и других са њима изједначених писмена као што су : јавна или службена књига или 

спис, те копија, дупликат, препис, оригинал и електронска исправа (запис). 

 

14) Драган Јовашевић, Положај малолетника у кривичном праву, Правни 

факултет, Ниш, 2010. године, стр.222, ISBN 978-86-7148-116-8 

 

На бази усвојених универзалних и регионалних међународних стандарда и нових 

законских решења заснованих на њима, а која су у Републици Србији у примени од 1. 

јануара 2006. године, успостављен је посебан правни положај малолетника као 

учинилаца кривичних дела, односно малолетника као жртава кривичних дела. Управо о 

појму, карактеристикама личности и врстама малолетника, те млађих пунолетних лица 

и њиховом посебном кривичноправном статусу (права, обавезе, одговорности) у 

погледу примене кривичних санкција према њима као учиниоцима кривичних дела 

говори ова монографија заснована на домаћој и иностраној правној теорији, домаћем и 

упоредном кривичном законодавству и судској пракси. Детаљно се анализирају појам, 

карактеристике, сврха, услови примене, време трајања, надзор и примена појединих 

врста мера друштвене реакције према малолетницима путем примене васпитних налога, 

васпитних мера, мера безбедности и казне малолетничког затвора као специфичних 

кривичних санкција.    

 

15) Драган Јовашевић, Међународна кривична дела – одговорност и кажњивост, 

Правни факултет, Ниш, 2010. године, стр. 300, ISBN 978-86-7148-104-5  

 

Предмет ове монографије јесте правна анализа појма, карактеристика, врсте и   

елемената међународних кривичних дела уопште и њиховог односа са кривичним 

делима са елементом иностраности, те њихов историјски развој од најстаријих времена 

до данас, извори и основи кривичне одговорности и систем кривичних санкција за 



њихове учиниоце које изричу органи међународног кривичног правосуђа (војног или 

цивилног, сталног или привременог). Поред елемената међународног кривичног дела, 

посебно се на бази домаће и иностране правне теорије и међународних докумената 

анализира кривична одговорност њихових учинилаца, објект и субјект међународних 

кривичних дела, основи који искључују међународно кривично дело, односно 

одговорност њихових учинилаца, те облици и видови испољавања међународних 

кривичних дела (стадијуми у извршењу и саучесништво). Посебан део излагања се 

односи на анализу појединих међународних кривичних дела : агресије, геноцида, 

злочина против човечности и ратних злочина према Статуту Међународног војног суда 

у Нирнбергу, Закона број 10. Контролног савета за Немачку, Повељи Међународног 

војног суда у Токију, Статуту Хашког трибунала, Статуту Трибунала за Руанду и 

Римском статуту, те у кривичном законодавству Републике Србије.  

 

16) Драган Јовашевић, Зоран Стевановић, Казне као облик друштвене реакције на 

криминал, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 

2012. године, стр.259, ISBN 978-86-83287-57-4 

 

У овој монографији се на бази домаће и иностране правне теорије, позитивног 

кривичног законодавства наше и других земаља и судске праксе анализирају сви 

аспекти везани за примену казне као најтеже мере друштвене реакције према физичким 

(пунолетним и малолетним) и правним лицима као учиниоцима кривичних дела. Ради 

се о најстаријој врсти кривичне санкције уопште, која је позната од најстаријих 

времена, присутна је са различитим врстама и облицима извршења у свим кривичним 

законодаствима за највећи број кривичних дела. Први део излагања се односи на 

анализу појма, општих и посебних елемената, сврхе, садржине, карактеристика и 

историјског развоја система казни у свету од најстаријих времена до данас. Други део 

излагања се односи на казну лишења слободе као најзначајнију врсту казне, где се 

анализирају : појам, елементи, карактеристике, оправданост примене и унификација 

казне затвора, системи и принципи извршења казне затвора, правни основ и циљ казне, 

те поједине врсте казни затвора : дуготрајни затвор, краткотрајни затвор, кућни затвор, 

малолетнички затвор, као и парапеналне мере које треба да буду супститути казне 

затвора у савременом кривичном праву на бази релевантних међународних стандарда. 

Последњи део излагања се односи на систем казни у законодавству Републике Србије 

(појам, врсте, сврха, карактеристике, услови примене, време трајања, одмеравање и 

извршење) и у међународном кривичном праву. 

 

17) Драган Јовашевић, Миомира Костић, Политика сузбијања криминалитета, 

Правни факултет, Ниш, 2012. године, стр.458, ISBN 978-86-7148-153-3 

 

У овој јединственој монографији у нашој земљи се анализирају различита и бројна 

питања везана за политику сузбијања криминалитета (и других облика противравног 

понашања) или криминалну политику. Први део (стр.15-52) садржи анализу појма, 

карактеристика, назива, елеменета, места, функције и принципа политике сузбијања 

криминалитета на бази домаће и иностране правне теорије и позитивног кривичног 

законодавства наше и других земаља. Потом следи излагање историјског развоја 

политике сузбијања криминалита, односно различитих мера, средстава и поступака 

којима се од најстаријих времена до данас спречавају или сузбијају различити облици и 

видови испољавања кривичних дела, на што се наставља анализа више различитих 

научних схватања о сузбијању криминалитета. Аутор у трећем делу (стр.269-428) на 

бази домаће и иностране правне теорије, судске праксе  и кривичног законодавства 



анализира систем кривичних санкција као најзначајнијих мера (средстава) политике 

сузбијања криминалитета (појам, елементи, врсте, историјски развој), те сваку од 

појединих врста кривичних санкција (казне за пунолетна и малолетна физичка и правна 

лица, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере), посебне кривичноправне 

мере да би ово излагање завршено анализом система кривичних санкција у 

међународном кривичном праву.  

 

18) Владан Јолџић, Драган Јовашевић, Еколошки прекршаји у правном систему 

Републике Србије (теоријско-практични приступ), Институт за криминолошка и 

социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр.516, ISBN 978-86-83287-63-5 

 

Предмет ове монографије је свеобухватно излагање материје еколошких прекршаја као 

најбројније врсте еколошких деликата којима се повређује или угрожава животна 

средина у целини или поједини њени сегменти (вода, ваздух, земљиште, флора и 

фауна). После доношења нових еколошких закона, у нашој земљи је на новим основама 

уређена област заштите животне средине у целости или појединих њених делова о 

чијим карактеристикама говори ова монографија у уводном делу. Други део излагања је 

посвећен анализи различитих облика и видова угрожавања животне средине путем 

еколошких прекршаја где је изложен систем еколошких деликата и њихов међусобни 

однос, односно место еколошких прекршаја у систему еколошких деликата у 

Републици Србији. Други део излагања на бази домаће и иностране правне теорије, 

прекршајне праксе и позитивног законодавства садржи анализу појма, елемената, 

објекта, субјекта, карактеристика, садржине, стицаја, привидног стицаја, покушаја, 

саучесништва и основа који искључују постојање прекршаја. На ово се излагање  

наставља анализа система прекршајне одговорности физичких и правних лица, 

одговорних лица у правном лицу и предузетника, да би на крају био изложен систем 

прекршајних санкција за њихове учиниоце (њихов појам, елементи, врсте, сврха и  

карактеристике : казне, опомена, заштитне мере и васпитне мере) и основи њиховог 

гашења). Последњи део излагања садржи правно-теоријску и практичну анализу појма, 

елемената, садржине, карактеристика и облика испољавања појединих прекршаја и 

санкција за њихове учиниоце који су прописани појединим еколошким законима.  

 

19) Миодраг Симовић, Драган Јовашевић, Библиографија кривичног права Босне 

и Херцеговине 1914-2014. године, Академија наука и умјетности БИХ, Сарајево, 

2015. године, стр. 574, ISBN 978-99926-410-02-5 

 

Ово је јединствено библиографско дело на просторима југоисточне Европе у коме су 

аутори прегледно и систматизовано изложили све научне и стручне радове (укупно 

3.508 радова) из области кривичног (материјалног, процесног и извршног) права, 

малолетничког кривичног права, међународног кривичног права, корпоративног 

кривичног права, криминологије, криминалистике, виктимологије, политике сузбијања 

криминалитета, судске медицине, судске психијатрије и других сродних правних и 

ванправних кривичних наука који су објављени на територији Босне и Херцеговине од 

првог рада из 1914. године до 2014. године (за првих сто година). Уз радове су дати и 

предметни и ауторски регистар, те регистар научних и стручних часописа и зборника са 

научних конференција, симпозијума и саветовања. То је незаобилазно штиво свакоме 

ко се  у теоријском и практичном смислу бави проблемима спречавања и сузбијања 

криминалитета,   

 

 



20) Драган Јовашевић, Пореска кривична дела, Институт за криминолошка и 

социолошка истраживања, Београд, 2016.  године, стр. 200, ISBN 978-86-83287-94-9 

 

У монографији под називом : ''Пореска кривична дела'' су на бази домаће и иностране 

правне теорије, позитивног домаћег и упоредног кривичног и пореског законодавства и 

историјских правних споменика анализирани појам, елементи и карактеристике, те 

облици испољавања и систем кривичних санкција за учинииоце кривичног дела 

пореска утаја и других пореских кривичних дела којима се у потпуности или 

делимично избегава плаћање пореза, доприноса и других прописаних дажбина. Први 

део овог излагања, као што је и логично, обрађује историјски развој пореских 

кривичних дела од најстаријих времена у Србији почев од Душановог законика, преко 

законодавства 19. и 20. века до анализе позитивноправних решења појма, елемената  

карактеристика пореских кривичних дела прописаних у Кривичном законику и Закону 

о пореском поступку и пореској администрацији. Други је део излагања посвећен 

анализи пореских кривичних дела у  више упоредних кривично-правних система, са 

аспекта упоређивања њихових сличности и разлика са пореским кривичним делима у 

нашој земљи. Потом следи криминалистички аспект излагања методике начина 

сазнања, откривања и доказивања пореских кривичних дела и одговорности њихових 

учинилаца, да би на крају била изложена релевантна судска пракса, односно облици 

испољавања пореских кривичних дела у судској пракси најзначајнијих судова у 

Републици.   
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