




























































 

I.Oпшти подаци кандидата 

 

 

Име (име оца) и презиме : Драган (Милан) Јовашевић 

 

Матични број : 2310958710379 

 

Датум рођења : 23.октобар 1958.године 

 

Место рођења : Вуковар, Република Хрватска 

 

Радно место : Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 

                        Трг краља Александра 11, Република Србија 

 

Место становања : Београд, Џорџа Вашингтона 4 

 

Мобител : 00381-63-7060200 

 

Школовање : 

 

1981.године дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 

 

1985.године магистрирао на Правном факултету Универзитета у Београду 

 

1995.године докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду 

 

Избор  у звање : 31.март 2009.године – редовни професор, Правни факултет 

Универзитета у Нишу (одлука Сената Универзитета у Нишу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ  РЕЗУЛТАТИ 
 

 

1. ДОПРИНОС  РАЗВОЈУ  НАСТАВЕ  И  НАУКЕ 

 

 

Од избора за наставника на Правном факултету Универзитета у Нишу 2004. године  

проф.др Драган Јовашевић је изводио све облике наставе из предмета : Кривично 

право, као и обављао испите (индивидуалне и комисијске). У овом периоду је  

перманентно држао индивидуалне и групне консултације са студентима, пружао им 

помоћ приликом израде семинарских радова и радова са стручне праксе, те руководио 

њиховом одбраном и оцењивао квалитет ових радова.   

 

На основним студијима на Правном факултету Универзитета у Нишу је био ментор и 

руководилац при изради више од хиљаду семинарских радова и радова са стручних 

пракси из предмета кривично право у периоду 2004-2018. године.  

 

На Правном факултету Универзитета у Нишу је такође у својству наставника био и 

члан више комисија за полагање усмених испита из предмета кривичноправне научне 

области.     

 

Током наставничке каријере, поред наставног рада на основним студијама, био је  

укључен и у рад на последипломским студијама на више високошколских установа у 

земљи и иностранству.  

 

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био члан више комисија и испитивач 

на пријемном и квалификационом испиту из кривичноправне области за упис на 

последипломске, специјалистичке, мастер и докторске студије, члан више комисија за 

полагање усменог магистарског, усменог мастер и усменог докторског испита, члан 

комисија за полагање специјалистичког испита, члан комисија за полагање приступног 

испита на докторским студијама, односно комисија за јавну одбрану магистарских теза 

и докторских дисертација.  

 

У протеклом периоду је изводио наставу на специјалистичким, магистарским и 

докторским студијима и учествовао у раду комисија за одбрану магистарских теза и 

докторских дисертација на :  

 

1)  Факултету цивилне одбране (сада Факултет безбедности) Универзитета у Београду  

у периоду 2001-2005. године,   

 

2) Правном факултету Универзитета у Нишу у периоду 2004-2018.године,  

 

3) Факултету криминалистичких наука (сада Факултет за криминологију, 

криминалистику и сигурносне студије) Универзитета у Сарајеву (у току школске 

2005/6. године),  

 

4) Правном факултету Универзитета у Сарајеву (у периоду 2008-2011. године),  

 

5) Правном факултету Универзитета у Подгорици (у периоду 2010-2014. године),  



 

6) Факултету правних наука Универзитета Апеирон у Бањој Луци (у периоду 2013-

2018. године) и 

 

7) Правном факултету Универзитета Унион у Београду у току 2016.године.  

 

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био :  

 

1) члан више комисија за полагање усмених магистарских испита следећим 

кандидатима : Трешњев Александру, Антић Биљани, Пантелић Небојши, Гламочлији 

Бојану, Ивановић Владану и Алексић Срђану и  

 

2) ментор и члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду и 

одбрану  магистарских теза кандидатима :  Симић Бобану, Здравковић Љубиши, 

Медаковић Николи, Трешњев Александру, Пантелић Небојши, Ивановић Владану, 

Гламочлији Бојану и Антић Биљани. 

 

На Правном факултету Универзитета у Подгорици је био члан више комисија за оцену 

подобности теме и кандидата за израду и одбрану  магистарских теза кандидатима : 

Осмајлић Снежани и Шћепановић Весни.  

 

На Факултету цивилне одбране Универзитета у Београду је био члан више комисија за 

оцену подобности теме и кандидата за израду и одбрану  магистарских теза 

кандидатима:  Пајковић Драгићу и Бериша Хатиџи. 

 

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био члан комисије за полагање усменог 

специјалистичког испита кандидата Ристић Александре. 

 

На Правном факултету у Нишу је на докторским студијама био :  

 

1) ментор при изради  више од десет приступних радова из предмета Кривично право, 

Међународно кривично право и Малолетничко кривично право,   

 

2) ментор при изради и руководилац одбране више од тридесет семинарских радова из 

предмета кривично право,  

 

3) члан више комисија за полагање приступних испита из предмета кривичноправног 

смера (за предмете Криминологија, Пенологија, Међународно кривично право, 

Малолетничко кривично право),  

 

4) члан више комисија за полагање квалификационих испита из предмета 

кривичноправног смера (за предмете Кривично право, Кривично процесно право и 

Криминологија) и  

 

5) члан више комисија за полагање усмених докторских испита из предмета 

кривичноправног смера.  

 

До сада је био члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду :  

 



1) докторских дисертација на Правном факултету Универзитета у Нишу и то 

кандидатима : Ђурић Александру, Здравковић Љубиши, Трешњев Александру, 

Пантелић Небојши, Фалаџић Александру, Гласновић Гјони Вери, Икановић Вељку, 

Соколовић Ранку, Врањеш Невенку, Милидраговић Драгану, Симовић Нишевић 

Марини, Батрићевић Ани, Митровић Љубинку, Димовски Дарку, Мирић Филипу, 

Славковић Вукану, Ђорђевић Горану, Шупут Јелени, Павловић Мирјани, Цоковић 

Сабахудину, Вујисић Марти, Живковић Мирку, Авдић Селведину, Николић Гордани и 

Илић Анити,  

 

2) докторских дисертација на Факултету безбедности Универзитета у Београду 

кандидату Љуштина Александри,  

 

3) докторских дисертација на Правном факултету Универзитета у Сарајеву  

кандидатима : Љуљезим Тафи и Ферхатовић Амили,   

 

4) докторске дисертације на Правном факултету Универзитета у Подгорици кандидату 

Радуловић Дарку, 

 

5) докторске дисертације на Правном факултету Универзитета Унион у Београду 

кандидату Радовановић Јасмини и 

 

6) докторских дисертација на Факултету правних наука Универзитета Апеирон у Бањој 

Луци кандидатима : Барашин Милораду, Марић Тамари, Ивановић Владану и Алексић 

Срђану. 

 

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био члан више комисија за јавну 

одбрану докторских дисертација следећим кандидатима : Ђурић Александру, 

Здравковић Љубиши (ментор), Икановић Вељку (ментор), Ћопић Сањи, Фалаџић 

Александру, Соколовић Ранку, Пантелић Небојши (ментор), Батричевић Ани (ментор), 

Митровић Љубинку (ментор), Симовић Нишевић Марини (ментор), Славковић Вукану 

(ментор), Ђорђевић Горану (ментор), Павловић Мирјани (ментор), Шупут Јелени 

(ментор), Вујисић Марти (ментор), Цоковић Сабахудину (ментор) и Живковић Мирку 

(ментор).  

 

На Правном факултету Универзитета у Подгорици је био ментор и члан комисије за 

јавну одбрану докторске дисертације Радуловић Дарку.  

 

На Факултету безбедности Универзитета у Београду је био члан комисије за јавну 

одбрану докторске дисертације Љуштине Александре. 

 

Почев од школске 2011/12. године на Правном факултету Универзитета у Нишу изводи  

наставу на :  

 

1) мастер студијама права из предмета : Прекршајно право, Корпоративно кривично 

право, Криминалитет насиља и Организовани криминал и  

 

2) мастер студијама права унутрашњих послова из предмета: Међународна кривична 

дела, Насиље у породици и Компјутерски криминалитет.   

 

На мастер студијама права на Правном факултету Универзитета у Нишу је био :  



 

1) ментор и члан комисије за јавну одбрану завршних (мастер) радова кандидатима : 

Вуксановић Милени, Митић Александру, Павловић Јовани, Цветановић Игору, 

Милошевић Стефану, Ђорђевић Тамари и Апостоловић Иви и  

 

2) члан комисија за јавну одбрану завршних (мастер) радова кандидатима : Цветковић 

Игору, Миленовић Нини, Спиридонов Анкици, Илић Анити, Милошевић Милошу, 

Савић Неди, Тодоровић Милици, Марковић Ивану, Јовановић Јовани, Станисављевић 

Милану, Голубовић Бојани, Костић Јовани, Такић Стефану, Мисојчић Сањи и Рајковић 

Андреи.  

 

Од избора у наставничка звања био је члан више комисија за избор наставника и 

сарадника за предмете из кривичноправне области  у земљи и иностранству и то : 1) у 

Босни и Херцеговини : на Правном факултету Универзитета у Сарајеву, Факултету за 

криминологију, криминалистику и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, 

Факултету правних наука Паневропског универзитета Апеирон у Бањој Луци и Високој 

школи унутрашњих послова у Бања Луци, 2) Црној Гори на Правном факултету 

Универзитета у Подгорици и у 3) Републици Србији : на Полицијској академији у 

Београду, Академији за дипломатију и безбедност у Београду и  Правном факултету  

Универзитета у Нишу.  

 

Такође је у Институту за политичке студије у Београду и Институту за криминолошка и 

социолошка истраживања у Београду  био члан више комисија за избор научних 

саветника, научних сарадника и истраживача сарадника ових института. 

 

Као наставник  на предмету кривично право на Правном факултету Универзитета у 

Нишу био је аутор наставних планова и програма на основним и дипломским 

академским студијама права за следеће предмете : кривично право, међународно 

кривично право, прекршајно право и малолетничко кривично право, као и наставног 

плана и програма за предмет кривично право на последипломским и докторским 

студијама. Један је од аутора Студијског програма академских студија смера 

безбедности на Правном факултету у Нишу 2006-2007. године. 

 

Од 2008. године на Правном факултету Универзитета у Нишу је био аутор наставних 

планова и програма на : 1) мастер студијама права за следеће предмете : Прекршајно 

право, Корпоративно кривично право и Организовани криминал, 2) мастер студијама 

права унутрашњих послова за следеће предмете : Међународна кривична дела, Насиље 

у породици  и Компјутерски криминалитет и 3) докторским студијама права за следеће 

предмете : Кривично право и Малолетничко кривично правосуђе. 

 

У току 2010. године  био је члан уређивачког одбора Српско-албанског правног 

лексикона у издању ЈП ''Службени гласник'' из Београда, као и аутор 20 одредница из 

области кривичног права. 

 

У периоду 2010-2016. године био је члан Матичног одбора за друштвене науке 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

 

 

 

2. УЧЕШЋЕ  У  РАЗВОЈУ  ИСТРАЖИВАЧКЕ  ДЕЛАТНОСТИ 



 

 

До сада је проф.др Драган Јовашевић учествовао у истраживачком раду на реализацији 

више научноистраживачких пројеката и то :  

 

1) ''Развој и примена научних метода у систему безбедности'' – Полицијска академија у 

Београду у периоду 1996-2000. године, 

 

2) ''Утврђивање оспособљености дипломираних официра полиције за обављање 

професионалних задатака'' – Полицијска академија у Београду у току 2000. године,  

 

3) ''Управљање ризицима у животној средини'' – Факултет безбедности у Београду у 

периоду 2002-2004. године, 

 

4) ''Угрожаваљње безбедности припадника полиције – узроци облици и мере заштите'' – 

Полицијска академија у Београду у периоду 2003-2004. године, 

 

5) ''Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система 

Србије као демократске државе'' – Правни факултет у Нишу у периоду 2001-2014. 

године,  

 

6) ''Приступ правосуђу – инструменти за инплементацију европских стандарда и 

правном систему Републике Србије'' – Правни факултет у Нишу у периоду 2006-2018. 

године,  

 

7) ''Заштита људских и мањинских права у европском правном простору'' – Правни 

факултет у Нишу у периоду 2011-2018. године,  

 

8) ''Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније'' – Темпус пројекат - 

правни факултети у Нишу, Београду и Новом Саду у периоду 2007-2010. године,  

 

9) ''Усклађивање права Србије са правом Европске уније'' – Правни факултет у Нишу у 

периоду 2013-2018. године и 

 

10) ''Криминалитет у Србији – феноменологија, ризици и могућности социјалне 

интервенције'' – Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду у 

периоду 2010-2018. године. 

 

 

3. РАД  У  СТРУЧНИМ  ОРГАНИМА 

 

 

У току универзитетске каријере активно је учествовао у раду  различитих стручних 

тела и органа на факултету и ван њега.  

 

Био је дугогодишњи члан и руководилац Катедре кривичних наука на Полицијској 

академији у Београду и Катедре кривичних наука на Правном факултету у Нишу. 

 

Такође је активно учествовао у припремама, организацији и одржавању више научних и 

стручних скупова, саветовања и симпозијума које су Полицијска академија у Београду 



и Правни факултет у Нишу организовали. Осим тога, био је ангажован и у реализацији 

припрема око објављивања тематских зборника за одржаних научних и стручних 

скупова.  

 

У периоду 1998 - 2001. године био је сарадник Комитета Савезне владе СР Југославије 

за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и међународног 

права, при чему је  стручно обрадио пет извештаја  о извршеним злочинима у 

Републици Хрватској и Босни и Херцеговини са одговарајућим доказним материјалом. 

 

На Правном факултету у Нишу обављао је следеће функције : члан Савета Правног 

факултета у Нишу, заменик председника Комисије за решавање по жалбама студената 

на Правном факултету у Нишу, члан Радне групе за Центар за перманентно образовање, 

члан Радне групе за сарадњу са правосуђем, управом и другим органима, члан Радне 

групе за реализацију Темпус пројекта ''POGESTEI'', члан Комисије за израду Нацрта 

студијског програма струковних студија, члан Комисије за Стратегију развоја Правног 

факултета, председник Одбора за перманентно образовање, председник Комисије за 

припрему Правилника о уџбеницима. У периоду 2007.-2008. године обављао сам 

функцију председника Статутарне комисије на Правном факултету у Нишу.   

 

Посебан допринос развоју наставе у периоду 2006.- 2007. године на Правном факултету 

у Нишу дао је радећи у следећим органима : Комисији за израду Нацрта студијског 

програма струковних студија, Комисији за Стратегију развоја Правног факултета, 

Одбору за перманентно образовање и Комисији за припрему Правилника о уџбеницима 

односно у периоду 2007.-2008. године радећи као председник Статутарне комисије 

Правног факултета у Нишу. У периоду 2009-2011. године био је члан Научног већа 

Центра за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу. У периоду 

2006-2012. године био је у два мандата члан Савета Правног факултета у Нишу. 

 

У периоду 2009-2012. године био је члан Научно стручног већа за друштвено 

хуманистичке науке Универзитета у Нишу. 

 

 

4. УРЕЂИВАЧКИ  И  РЕЦЕНЗЕНТСКИ  РАД 

 

 

Проф.др Драган Јовашевић је био члан Организационих, односно Програмских одбора 

више научних и стручних скупова, саветовања и симпозијума са међународним 

учешћем које су организовали :  

 

а) Полицијска академија у Београду и то : 1) члан Организационог одбора научно 

стручног саветовања са међународним учешћем : ”Место и улога полиције у 

превенцији криминалитета – стање, могућности,  перспективе” које је одржано маја 

2002.године у Београду, 2) члан Организационог одбора научно стручног саветовања са 

међународним учешћем : ”Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, 

облици и мере заштите” које је одржано јуна 2003. године у Београду,  

 

б) Удружење за међународно кривично право : члан Организационог одбора 

међународног научног скупа :’’Примена међународних кривичних стандарда у 

националним законодавствима’’ које је одржано маја 2004. године на Тари и  

 



в) Правни факултет у Нишу : члан Програмског одбора међународне научне 

конференције : ''Функционисање правног система Републике Србије'' које је одржано 

маја 2006. године у Нишу.  

 

У периоду 2002-2004. године био је  члан редакције међународног научног часописа : 

“Наука, безбедност, полиција”  из Београда, а у периоду 2011-2018. године члан 

редакција следећих часописа : Ревија за криминологију и кривично право из Београда, 

Војно дело из Београда, Политичка ревија из Београда и Ecologica из Београда. Такође 

је био и члан редакције више стручних часописа : 1) у земљи : Судска пракса из 

Београда, Правни информатор из Београда и 2) у иностранству : Безбедност, полиција, 

грађани из Бања Луке и Годишњак Факултета правних наука из Бања Луке. 

 

До сада је рецензирао више уџбеника за високошколске установе и то  : 

 

1) за Правни факултет у Нишу : 1) Љ.Јовановић, Кривично право, Општи део, 2000., 2) 

В.Ђурђић, Кривични поступак Србије 2006., 3) Ч. Стевановић, В. Ђурђић, Кривично 

процесно право, Општи део, 2006., 4) В. Ђурђић, Кривично процесно право, Посебни 

део, 2006., 5) С.Константиновић Вилић, В.Николић Ристановић, М.Костић, 

Криминологија (2008. и 2012.), 6) С.Константиновић Вилић и М.Костић, Пенологија 

(2008. и 2011.), 7)  С.Константиновић Вилић и М.Костић, Систем извршења кривичних 

санкција (2008. и 2011.), 8) М.Костић, Виктимитет старих лица (2009.) и др.,   

 

2) за Полицијску академију у Београду : 1) М.Јефтовић, С. Милашиновић, 

Самоугрожавање друштва 2004. и 

 

3) за Факултет правних наука у Бањој Луци : 1) Љ.Митровић, Прекршајно право, 2010, 

2012 и 2014. 

 

Такође  је био рецензент и више монографија међу којима се истичу : 1) А. Трешњев, 

Тешка крађа у теорији и пракси, Београд, 2005., 2) С. Алексић, Притвор у кривичном 

поступку, Ниш, 2006., 3) Ј.Ћирић, Ђ.Ђорђевић, Р.Сепи, Казнена политика судова у 

Србији, Београд, 2006., 4) Н. Пантелић, Насиље у породици, Београд, 2007., 5) Н. 

Пантелић, Убиство полицајца, Београд, 2007., 6) Б.Гламочлија, Кривични постушак у 

пракси, Београд, 2008., 7) Б.Гламочлија, Имовински криминалитет у теорији и пракси, 

Београд, 2008., 8) М.Ивановић, Религија и криминалитет, Београд, 2009., 9) З.Николић, 

Савремена пенологија, Београд, 2009. као и више приручника, коментара закона, 

научних и стручних радова за часописе, односно реферата за научна саветовања и 

конгресе. 

 

 

 

5. РАД  У  СТРУКОВНИМ  УДРУЖЕЊИМА 

 

 

Поред наставно-научног и истраживачког рада, у протеклом периоду био је ангажован 

у раду више струковних организација и удружења, односно у њиховим активностима, 

као и саветовањима и скуповима које су организовали  као што су : Удружење правника 

Југославије, Удружење правника Србије, Југословенско удружење за криминологију и 

кривично право, Удружење за међународно кривично право, Српско удружење за 

кривичноправну теорију и праксу,  Удружење за радно право и социјално осигурање, 



Савеза удружења правника Републике Србије и Републике Српске и Југословенско 

друштво за безбедност саобраћаја. 

 

 

6.  ПРЕГЛЕД   НАУЧНО  ИСТРАЖИВАЧКОГ   РАДА 

 

 

У току дугогодишње професионалне каријере написао је и објавио већи број научних и 

стручних радова, изложио већи број реферата на домаћим и иностраним научним и 

стручним скуповима, симпозијумима и конгресима и учествовао у више научно-

истраживачких и истраживачких пројеката од националног значаја. 

 

Oд 1982. године до данас сарађивао је у више иностраних научних и стручних часописа 

и то :  

 

1) у Босни и Херцеговини : Правна мисао из Сарајева, Правни савјетник из Сарајева, 

Судска пракса из Сарајева, Криминалистичке теме из Сарајева, Право и правда из 

Сарајева, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Зборник Правног факултета у 

Источном Сарајеву, Правна ријеч из Бања Луке, Безбједност, полиција, грађани из Бања 

Луке, Зборник радова Правног факултета у Бихаћу, Годишак Факултета правних наука 

Апеирон из Бања Луке, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Српска правна 

мисао у Бањој Луци, Вјештак у Бањој Луци, Анали Правног факултета у Зеници,  

 

2) у Црној Гори : Правни зборник из Подгорице, Дефендологија МНЕ из Никшића и 

Перјаник из Подгорице,  

 

3) у Мађарској : Eastern European Criminal Law Journal из Будимпеште и Free Law 

Journal из Будимпеште,  

 

4) у Македонији : Годишњак Правног факултета у Скопљу,  

 

5) у Хрватској : Зборник Правног факултета у Ријеци, Зборник радова Правног 

факултета у Сплиту и Зборник Правног факултета у Загребу,  

 

6) у Словенији : Varstvoslovje из Марибора,  

 

7) у Канади : International Law Yearbook iz Ottawe i War and peace Journal iz Ottawe и  

 

8) у Румунији : Revista Securitate iz Sibiua и  Journal of Eastern-European criminal law iz 

Timisoara. 

 

Такође је сарађивао у више домаћих научних и стручних часописа и то :  

 

1) у Београду : Страни правни живот, Yugoslav law, Правни живот, Архив за правне и 

друштвене науке, Војно дело, Бранич, Радно и социјално право, Југословенска ревија за 

криминологију и кривично право, Безбедност, Наука-безбедност-полиција, 

Међународни проблеми, Зборник Полицијске академије, Зборник Више школе 

унутрашњих послова, Зборник Факултета цивилне одбране, Зборник Института за 

криминолошка и социолошка истраживања, Темида, Политичка ревија, Српска 



политичка мисао, Социјална мисао, Eвропско законодавство, Међународна политика, 

Ревија за криминологију и кривично право,   

 

2) у Новом Саду : Гласник Адвокатске коморе Војводине, Пословна економија, Право-

теорија и пракса, Годишњак Универзитета Едуцонс и  

 

3) у Нишу : Локална самоуправа, Пешчаник, Теме, Зборник Правног факултета, Facta 

universitatis – Law and Politics, Facta Universitatis - Physical education and sport. 
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320. Условна осуда у италијанском кривичном праву, Зборник радова : Заштита 

људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш, 2017.године, стр. 41-

58 

 

 

6. РЕФЕРАТИ  ПОДНЕТИ  НА  САВЕТОВАЊИМА, 

НАУЧНИМ  И  СТРУЧНИМ  СКУПОВИМА 



 

 

1. Кривично правна заштита ауторског права – реферат поднет на стручној расправи 

Удружења правника Југославије, Савезног завода за интелектуалну својину и Савезног 

министарства за развој, науку и животну средину подом Нацрта Закона о ауторском и 

сродним правима – Београд, 1995.године 

 

2. Карактеристике Нацрта општег дела Кривичног законика СР Југославије – реферат 

поднет на стручној расправи на Полицијској академији поводом нацрта законског 

текста – Београд, 1996.године 

 

3. Кривична дела у вези са опојним дрогама – реферат поднет на X сусрету Копаоничке 

школе природног права – Копаоник, 1996.године, Правни живот, Београд, број 9/1996. 

године, стр.  183-199 

 

4. Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – реферат 

поднет на XI сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1997.године, 

Правни живот, Београд, број 9/1997. године, стр. 141-162 

 

5. Мера безбедности забране управљања моторним возилом као фактор превенције 

саобраћајног криминалитета – реферат поднет на IV симпозијуму са међународним 

учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима” – Зборник радова, Нови Сад, 

1998.године, стр. 395-400 

 

6. Примена мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи као фактор превенције криминалитета – реферат поднет на 

саветовању на Дефектолошком факултету “Превенција криминалитета” – Зборник 

радова, Београд, 1998.године, стр. 184-202 

 

7. Право на живот и нужна одбрана – реферат поднет на XII сусрету Копаоничке школе 

природног права – Копаоник, 1998.године, Правни живот, Београд, број 9/1998. године, 

стр. 43-61 

 

8. Кривично правни аспекти угрожавања јавног саобраћаја – реферат поднет на V 

симпозијуму са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на 

путевима” – Зборник радова, Нови Сад, 2000.године, стр. 114-118 

 

9. Право на живот у светлу института крајње нужде – реферат поднет на XIII сусрету 

Копаоничке школе природног права – Копаоник, 2000.године, Правни живот, Београд , 

број 9/2000. године, стр. 91-106 

 

10. Убиство  службеног  или  војног  лица  при  обављању  послова  безбедности  као  

посебан  облик  тешког  убиства – реферат  поднет  на  XIV  сусрету  Копаоничке  

школе  природног  права  - Копаоник, 2001.године, Правни живот, Београд, број 9/2001. 

године, стр. 55-72  

 

11. Казнена  одговорност  за  непрописан  превоз  експлозивних  и  других  опасних  

материја  - реферат  поднет  на  Саветовању са међународним  учешћем  “Управљање 

ризиком  и  осигурање  у  индустрији , транспорту  и  складиштењу  - Зборник радова, 

Београд, 2001. године, стр. 357-360 (коаутор Милан Милошевић) 



 

12. Савремени системи високошколског образовања припадника полиције  – реферат 

поднет на Округлом столу са међународним учешћем “Реформа полицијског школства 

у Републици Србији”- Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 114-123 (коаутор 

Ђорђе Ђорђевић) 

 

13. Кривично правни аспект и улога полиције у превенцији имовинског криминалитета 

– реферат поднет на научно стручном саветовању са међународним учешћем “Место и 

улога полиције у превенцији криминалитета” – Зборник радова, Београд, 2002.године, 

стр. 357-380 

 

14. Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа унутрашњих послова 

– реферат поднет на саветовању : ''Деликти насиља'' у организацији Института за 

криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2002. 

године, стр. 127-138 

 

15. Кривична одговорност за несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем – 

реферат поднет на VI симпозијуму са међународним учешћем : “Превенција 

саобраћајних незгода на путевима” -  Зборник радова, Нови Сад, 2002.године, стр. 371-

376 

 

16. Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама - реферат 

поднет на X саветовању са међународним учешћем : “Системска анализа штета у 

привреди, осигурање и превентивно инжењерство” -  Зборник радова, Београд, 

2002.године, стр. 201-204 

 

17. Одговорност за штету изазвану пожаром и експлозијом – реферат поднет на X 

саветовању са међународним учешћем : “Системска анализа штета у привреди, 

осигурање и превентивно инжењерство” -  Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 

205-209 (коаутор Милан Милошевић) 

 

18. Убиство при безобзирном насилничком понашању - теоријски и практични аспекти 

– реферат поднет на XV сусрету Копаничке школе природног права - Копаник, 2002. 

године, Правни живот, Београд, број 9/2002. године, стр. 117-132  

 

19. Примена казне затвора као средства државног реаговања на криминалитет – реферат 

поднет на  XV семинару права :’’Стратегија државног реаговања против криминала’’ у 

организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – 

Зборник радова, Будва, 2003. године, стр. 497-509 

 

20. Кривичноправна заштита живота припадника полиције при обављању службене 

дужности – реферат поднет на међународном научно-стручном саветовању 

:’’Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите’’ – 

Зборник радова, Београд, 2003. године, стр. 99-118 

        

21. Одговорност за ризик у животној  средини – реферат поднет на Међународној еко- 

конференцији :’’ Заштита животне средине градова и приградских насеља’’ – Зборник 

радова, Нови Сад, 2003. године, стр. 245-250  (коаутор Павле Тодоровић) 

 



22. Одговорност за оштећење заштитних уређаја на раду – реферат поднет на XI   

саветовању са међународним учешћем :’’Ризик пожара, екплозије, хаварије и провале у 

осигурању и организација система заштите’’ – Зборник радова, Београд, 2003. године, 

стр. стр. 111-115 

 

23. Сива економија и пореска кривична дела – реферат поднет на научном скупу 

Правног факултета у Нишу :’’Пореске реформе у Републици Србији – примена пореза’’ 

– Зборник радова, Ниш, 2003. године                                                  

 

24. Убиство више лица – кривична одговорност и кажњивост – реферат поднет на XVI 

сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 2003. године, Правни живот, 

Београд, број 9/2003. године, стр. 145-163  

 

25.  Савет Европе и одговорност за угрожавање животне средине – реферат поднет на 

конференцији са међународним учешћем :’’Еколошки проблеми градова’’ – Зборник 

сажетака, Београд, 2004. године, стр. 149-150   

 

26. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела – реферат 

поднет на међународном научном скупу :’’Примена међународних кривичних 

стандарда у националним законодавствима ‘’ – Зbорник радова, Тара, 2004. године, стр. 

219-244 

 

27. Подстрекавање као облик саучесништва у извршењу кривичног дела – реферат 

поднет на округлом столу са међународним учешћем :’’Сузбијање криминалитета – 

деценија после смрти професора Водинелића’’ – Зборник радова, Београд, 2004. године, 

стр. 411-426 

 

28. Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – реферат 

поднет на XVI семинару права :’’Тешки облици криминала’’ у организацији Института 

за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 

2004. године, стр. 345-368 

 

29. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – реферат поднет на 

саветовању: ’’Злоупотребе информационих технологија’’ – ЦД Зборник радова, Тара, 

2004. године (коаутор Тарик Хашимбеговић) 

 

30. Систем деликата у функцији спречавања саобраћајних незгода на путевима - 

реферат поднет на  VII симпозијуму са међународним учешћем :’’ Превенција 

саобраћајних незгода на путевима’’ - Зборник радова, Нови Сад, 2004. године, стр. 440-

444  

 

31. Допринoс учења Томе Живановића науци кривичног права – реферат поднет на 

Међународном научном скупу : '' Србија 1804 – 2004.'' – Зборник радова,  Ниш, 2004. 

године, стр. 223-240 

 

32. Кривична одговорност за угрожавање животне средине као фактор превенције 

ризика у области енергетике – реферат поднет на XII  Саветовању са међународним 

учешћем : '' Управљање ризицима, превентива и осигурање у енергетици'' – Зборник 

радова, Београд, 2004. године, стр. 55-59 

 



33. Кривично дело убиства у међународном кривичном праву – реферат поднет на XVII  

сусрету  Копаничке школе природног права, Копаоник, 2004. године, Правни живот, 

Београд, број 9/2004. године, стр. 3-25 

 

34. Сузбијање организованог криминала у Републици Србији – реферат поднет на 

Научној конференцији : ''Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом 

Европске уније'' – Зборник радова, Ниш, 2005. године, стр. 423-443 

 

35. Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и трговине 

опојним дрогама – реферат поднет на Међународном научном скупу :''Примена 

међународног кривичног права у националним законодавствима'' – Зборник радова, 

Тара, 2005. године, стр. 287-300 

 

36. Нужна одбрана и крајња нужда у новом кривичном законодавству Србије и Црне 

Горе – реферат поднет на XVII семинару права :''Казнено законодавство – прогресивна 

или регресивна решења'' у организацији Института за криминолошка и социолошка 

истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2005. године, стр. 327-339   

 

37. Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – реферат поднет на XVIII 

сусрету Копаничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2005. 

године, стр. 197-217 

 

38. Кривичноправна заштита права на издржавање чланова породице – реферат поднет 

на саветовању: ''Новине у породичном законодавству'' – Зборник радова, Ниш, 2006. 

године, стр. 223-234 

 

39. Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – реферат 

поднет  на Међународној научној конференцији: ''Функционисање правног система 

Републике Србије'' – Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 441-460 

 

40. Одмеравање казне према Кривичном законику Републике Србије – олакшавајуће и 

отежавајуће околности – реферат поднет на XVIII семинару права: ''Ново кривично 

законодавство – дилеме и проблеми у теорији и пракси'' у организацији Института за 

криминолошка и социолошка истраживања у Београду – Зборник радова, Будва, 2006. 

године, стр. 111-128 

 

41. Кривичноправни аспекти проузроковања стечаја – реферат поднет на међународној 

научној конференцији: ''Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном 

поступку''- Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 171-182  

 

42. Радноправни статус осуђеног лица у кривичном праву – реферат поднет на IX 

редовном годишњем стручном саветовању: ''Промене у радном и социјалном 

законодавству'' , Радно и социјално право, Београд, број 1-6/2006. године, стр. 228-245 

(коаутор Борислав Петровић) 

 

43. Убиство на свиреп и подмукао начин – реферат поднет на XIX сусрету Копаничке 

школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2006. године, стр. 97-113 

 



44. Појам кривичног дела у светлу учења Јована Стерије Поповића – реферат поднет на 

научном скупу: ''Јован Стерија Поповић и право'' – Зборник радова Правног факултета 

у Нишу, Ниш, број 48/2006. године, стр. 53-75 (коаутор Борислав Петровић) 

 

45. Прање новца у теорији и пракси кривичног права – реферат поднет на 19. научном 

скупу : ''Криминалитет у транзицији – феноменологија, превенција и државна реакција'' 

, Зборник радова, Палић, 2007. године, стр. 157-180 

 

46. Убиство из користољубља – реферат поднет на XX  сусрету Копаоничке школе 

природног права, Правни живот, Београд, број 9 /2007. године, стр. 37-53 

 

47. Место кривичног права  у правном систему Републике Србије – реферат поднет на 

44. Годишњем саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, 

Зборник радова, Златибор, 2007. године, стр. 61-86 

 

48. Новине  у малолетничком кривичном праву у функцији превенције криминалитета - 

реферат поднет на 20. научном скупу :''Казнено законодавство и превенција 

криминалитета, Зборник радова, Палић, 2008. године, стр. 382-397 

 

49. Кривична дела угрожавања живота у тучи – реферат поднет на XXI сусрету 

Копаоничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2008. године, стр. 

71-90 

 

50. Одговорност за кривично дело прања новца – реферат поднет на међународној 

конференцији : Политика супротстављања организованом криминалу, Зборник 

апстраката, Београд, 2008. године, стр. 24-25 

 

51. Примена међународних стандарда заштите права малолетника у новом кривичном 

законодавству Републике Србије – реферат поднет на међународој научној 

конференцији : Уставне и међународноправне гаранције људских права, Зборник 

радова, Ниш, 2008. године, стр. 205-224 

 

52. Превенција као облик контроле криминалитета – европска и српска искуства, 

реферат поднет на XXI научном скупу :Контрола криминалитета и европски стандарди 

: стање у Србији, Зборник радова, Палић, 2009. године. стр. 103-114 (коаутор Златко 

Николић)   

 

53 Европски стандарди и право Републике Србије у области сузбијања прања новца, 

Зборник радова : Право Републике Србије и право Европске уније, Свеска прва, Ниш, 

2009. године, стр.651-676 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

54. Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва – Правни живот, Београд, број 

9/2009. године, стр. 593-614 

 

55. Алтернативне мере за малолетнике – Зборник радова : Реформа кривичног 

правосуђа, Ниш, 2010. године, стр. 95-121 

 

56. Савремене тенденције у области кодификације малолетничког кривичног права – 

Зборник радова : Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног 

права, Ниш, 2010. године, стр. 495-525 



 

57. Насиље према службеним лицима – кривичноправни аспект, Зборник радова : 

Насилнички криминал, етологија, феноменологија и превенција, Београд, 2010. године, 

стр. 195-211 

 

58. Кривична одговорност и кажњивост за злочин геноцида, Правни живот, Београд, 

број 9/2010. године, стр. 33-52 

 

59. Одговорност правних лица за кривична дела – европски стандарди и право 

Републике Србије – Зборник радова : Хармонизација законодавства Републике Србије 

са правом Европске уније, Београд, 2010. године, стр. 516-533 

 

60. Криминалитет правних лица и државна реакција – Зборник радова : Криминал и 

државна реакција, феноменологија, могућност, перспективе, Београд, 2011. године, стр. 

121-136 

 

61. Значај покушаја у савременом кривичном праву – Зборник радова : Правни систем и 

друштвена криза, Дриуга свеска, Косовска Митровица, 2011. године, стр.273-296 

 

62. Кривична одговорност и кажњивост за злочин против човечности – Правни живот, 

Београд, број 9/2011. године, стр. 219-238 

 

63. Еколошки криминалитет у Србији – теорија, пракса, законодавство – Зборник 

радова : Екологија и право, Ниш, 2011. године, стр.227-253 

 

64. Казненоправна заштита животне средине – Зборник радова : Климатске промене и 

економски изазови, Београд, 2011. године, стр. 172-194 

 

65. Улога казни у сузбијању криминалитета – Зборник радова : Деликт, казна и 

могућности социјалне профилаксе, Београд, 2012. године, стр. 113-128 

 

66. Малолетничко кривично право – савремене тенденције и право Србије – Зборник 

радова : Кривичноправни положај и социјалноправна  заштита малолетника, Ниш, 2012. 

године, стр. 15-38 

 

67. Систем кривичних санкција за правна лица у Републици Србији – Зборник радова : 

Правне норме у времену и простору, Косовска Митровица, 2012. године, стр. 339-367 

 

68. Принципи међународног кривичног права – Зборник радова : Од Нирнберга до Хага 

– поуке историје, Београд, 2012. године, стр. 111-130 

 

69. Улога НАТО агресије 1999. године на процес отимања Косова и Метохије – 

Зборник радова : Србија – отимање Косова и Метохије, Београд, 2012. године, стр. 287-

313 

 

70. Рад  у јавном интересу као алтернативна кривична санкција – Зборник радова : 

Превенција криминала и социјалних девијација – европска и регионална добра пракса, 

Београд, 2013. године, стр. 233-255 

 



71. Казна малолетничког затвора као мера државне реакције у сузбијању 

криминалитета малолетника – Зборник радова : Криминал, државна реакција и 

хармонизација са европским стандардима, Београд, 2013. године, стр. 135-150 

 

72. Облици испољавања међународног кривичног дела – Зборник радова : Међународно 

хуманитарно право, Косовска Митровица, 2013. године, стр. 42-64 

 

73. Извори међународног кривичног права – Зборник радова : Заштита људских и 

мањинских права у европском правном простору, Књига трећа, Ниш, 2013. године, стр. 

79-99 

 

74. Казна малолетничког затвора у упоредном и српском кривичном праву – Зборник 

радова : Право и друштвена стварност, Косовска Митровица, 2014. године, стр. 213-238 

 

75. Фалсификовање службене исправе : кривична одговорност и кажњивост – Зборник 

радова : Преступ и казна : de lege lata i de lege ferenda, Београд, 2014. године, стр. 175-

187  

 

76. Кућни затвор у праву Републике Србије – законодавство, теорија и пракса, Зборник 

радова : Кривичне и прекршајне санкције и мере, Београд, 2016.године, стр.155-166 

 

77. Заштита људских права у светлу института крајње нужде, Зборник радова : Људска 

права између идеала и изазова садашњости, Косовска Митровица, 2016.године, стр. 71-

91 

 

78. Одузимање имовинске користи и организовани криминалитет, Зборник радова : 

Сузбијање организованог криминала као предуслов владавине права, Београд, 

2016.године, стр.301-316 

 

79. Одузимање имовинске користи у кривичном праву – европски стандарди и право 

Републике Србије, Зборник радова : Европске интеграције и казнено законодавство, 

Златибор, 2016.године, стр. 302-313 (коаутор Владимир Симовић) 

 

80. Међународно кривично право – појам, извори, принципи, Зборник радова : 

Национално и међународно право – актуелна питања и теме, Том први, Косовска 

Митровица, 2017.године, стр. 379-399 

 

81. Пореска утаја као облик испољавања привредних кривичних дела, Зборник радова : 

Привредна кривична дела, Београд, 2017.године, стр. 119-130 

 

     

         

II.  РАДОВИ  ОБЈАВЉЕНИ  У  ИНОСТРАНСТВУ 

 

 

Босна и Херцеговина 

 

 

1. УЏБЕНИЦИ 

                                       



 

1. Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине, Опћи дио, издавач : Правни 

факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 412 (коаутор Борислав Петровић)  

 

2. Кривично право 2 ( Казнено право, Посебни дио), издавач : Правни факултет у 

Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 346 (коаутор Борислав Петровић)  

 

3. Извршно кривично (казнено) право, издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 

2006. године, стр. 254 (коаутор Борислав Петровић)  

 

4. Међународно кривично право, издавач: Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2010. 

године, стр.325 (коаутор Борислав Петровић)  

 

5. Кривично право Републике Српске, Општи и посебни део, издавач:Универзитет 

Синергија, Бијељина, 2011. године, стр.452 (коаутор Митар Кокољ) 

 

6. Кривично право Републике Српске, Општи део, издавач : Паневропски универзитет 

Апеирон, Бања Лука, 2012. године, стр.407 (коаутор Вељко Икановић) 

 

7. Кривично право Републике Српске, Посебни део, издавач : Паневропски универзитет 

Апеирон, Бања Лука, 2012. године, стр.374 (коаутор Вељко Икановић) 

 

8. Малољетничко кривично право, издавач : Правни факултет у Источном Сарајеву, 

Источно Сарајево, 2013. године, стр. 482 (коаутори Миодраг Симовић, Љубинко 

Митровић и Марина Симовић)  

 

9. Извршно кривично право, издавач : Правни факултет у Источном Сарајеву, Источно 

Сарајево, 2014. године, стр. 442 (коаутори Миодраг Симовић и Марина Симовић)  

 

10. Међународно кривично право, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања 

Лука, 2015. године, стр. 279 (коаутор Вељко Икановић) 

 

11. Кривично право 1 (Увод у кривично право, кривично дјело, кривња), издавач : 

Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2015. године, стр. 295 (коаутори 

Борислав Петровић и Амила Ферхатовић) 

 

12. Кривично процесно право Републике Српске, издавач : Паневропски универзитет 

Апеирон, Бања Лука, 2016. године, стр. 347 (коаутор Вељко Икановић) 

 

13. Кривично право 2 (Саучесништво, кривичне санкције и посебни дио), издавач : 

Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2016. године, стр. 461 (коаутори 

Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)  

 

14. Кривично право Републике Српске, Општи део, издавач : Паневропски универзитет 

Апеирон, Бања Лука, 2017. године, стр. 383 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко 

Икановић) 

 

15. Кривично право Републике Српске, Посебни део, издавач : Паневропски 

универзитет Апеирон, Бања Лука, 2017. године, стр. 400 (коаутори Љубинко Митровић 

и Вељко Икановић) 



 

 

 

2. БИБЛИОГРАФСКА  ИЗДАЊА 

 

 

Библиографија кривичног права Босне и Херцеговине 1914-2014., издавач : Академија 

наука и умјетности БИХ, Сарајево, 2015. године, стр. 574 (коаутор Миодраг Симовић) 

 

 

2. МОНОГРАФИЈЕ 

 

Криминалитет малољетника и мјере друштвене реакције у Републици Српској, издавач 

: Дефендологија, Бања Лука, 2010. године, стр. 129 (коаутор Бошко Ђукић) 

 

 

3. КОМЕНТАРИ   ЗАКОНА 

 

 

1. Коментар Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном 

поступку Републике Српске, издавач : Међународно удружење научних радника – 

АИС, Бања Лука, 2010. године, стр. 393 (коаутори : Миодраг Симовић, Љубинко 

Митровић и Марина Симовић Нишевић)  

 

2. Коментар Кривичног законика Републике Српске, издавач : Службени гласник 

Републике Српске, Бања Лука, 2018.године, стр. 735 (коаутори Љубинко Митровић и 

Вељко Икановић) 

 

 

4. НАУЧНИ  И  СТРУЧНИ  РАДОВИ 

 

 

1. Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског криминалитета – 

Криминалистичке теме, Сарајево, број 3-4/2004. године, стр. 131-153 

 

2. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмјеравању казне у кривичном 

праву – Правна мисао, Сарајево, број 1-2/2005. године, стр. 14-31 

 

3. Подстрекавање као облик саучесништва у учињењу кривичног дјела – Правни 

савјетник, Сарајево, број 3/2005. године, стр. 13-24 (коаутор Борислав Петровић) 

 

4. Основне карактеристике система извршења казне затвора у Босни и Херцеговини – 

Правна мисао, Сарајево, број 5-6/2006. године, стр. 36-54 (коаутор Борислав Петровић) 

 

5. Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије – Зборник 

Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Друго издање, 2006. 

године, стр. 189-209 

 

6. Извршење васпитних мјера – Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, стр.  371-

394 (коаутори  Борислав Петровић и Амила Ферхатовић) 



 

7. Положај осуђених лица у пенитенсијарном систему Босне и Херцеговине – 

Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 49/2006. године, стр. 315-343 

(коаутор Борислав Петровић)  

 

8. Карактеристике амнестије у Босни и Херцеговини – Безбједност, полиција, грађани, 

Бања Лука, број 2/2008. године, стр.15-30 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

9. Убиство полицајца у кривичном праву Босне и Херцеговине - Безбједност, полиција, 

грађани, Бања Лука, број 1/2008. године, стр. 5-19 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

10. Амнестија у кривичном праву – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, 

број 50/2007. године, стр. 375-389 (коаутор Борислав Петровић) 

 

11. Избор врсте и мере казне у кривичном поступку – Правна ријеч, Бања Лука, број 

15/2008. године, стр. 487-507 

 

12. Корупција у међународном и упоредном кривичном праву – Зборник Правног 

факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 4/2008. године, стр. 145-194 

(коаутори Љубинко Митровић и Марина Симовић Нишевић) 

 

13. Проблем корупције у међународном кривичном праву и мултиетничка друштва – 

Криминалистичке теме, Сарајево, број 1-2/2008. године, стр. 71-83 

 

14. О помиловању уопште с посебним освртом на помиловање у кривичном праву 

Босне и Херцеговине – Правна мисао, Сарајево, број 9-10/2008. године, стр. 27-46 

(коаутор Љубинко Митровић) 

 

15. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању казне у кривичном 

праву, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 51/2008. године, стр. 

431-454 (коаутор Борислав Петровић) 

 

16. Улога Европске уније у борби против корупције – Право и правда, Сарајево, број 

1/2009. године, стр. 39-58 

 

17. Кривично дело разбојништва у теорији и пракси Босне и Херцеговине – 

Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1/2009. године, стр. 11-33 (коаутор 

Љубинко Митровић) 

 

18. Нужна одбрана као основ искључења постојања кривичног дела – Правна мисао, 

Сарајево, број 5-6/2009. године, стр. 81-98 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

19. Фалсификовање службене исправе у праву Босне иХерцеговине – Зборник радова 

Правног факултета у Бихаћу, Бихаћ, број 1/2009. године, стр. 81-96 (коаутор Љубинко 

Митровић) 

 

20. Кривична одговорност и кажњивост уа пореску утају – Правна ријеч, Бања Лука, 

број 19/2009. године, стр. 55-68 (коаутор Борислав Петровић) 

 



21. Одговорност у међународном кривичном праву – Правна ријеч, Бања Лука, број 

19/2009. године, стр. 71-98 

 

22. Извршење казне затвора у Босни и Херцеговини с посебним освртом на извршење у 

Републици Српској – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 283-311 

(коаутори Љубинко Митровић и Бошко Ђукић) 

 

23. Новине у извршењу казне затвора  у Републици Србији – Зборник радова из 

пенологије, Бања Лука, 2009. године, стр. 33-72 

 

24. Појам, назив, предмет и правна природа међународног кривичног права – 

Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 2/2009. године, стр. 73-93 (коаутор 

Љубинко Митровић) 

 

25. Појам, назив, предмет и правна природа међународног кривичног права, други дио 

– Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2010. године, стр. 121-131 

(коаутор Љубинко Митровић) 

 

26. Појам, карактеристике и врсте покушаја кривичног дела у кривичном праву Босне и 

Херцеговине – Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно 

Сарајево, број 5/2009. године, стр. 211-226 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

27. Одговорност правних лица у кривичном праву Републике Србије – Право и правда, 

Сарајево, број 1-2/2010. године, стр. 81-100 

 

28. Примена казне рада у јавном интерeсу као врсте алтернативних кривичних санкција 

– Правна ријеч, Бања Лука, број 23/2010. године, стр. 63-80 

 

29. Примена алтернативних мера у малолетничком кривичном праву у Републици 

Србији – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 53/2010. године, стр. 

197-225 

 

30. Казнена одговорност за учествовање у тучи у Босни и Херцеговини – Годишњак 

Факултета правних наука, Бања Лука, број 1/2011. године, стр. 45-60 (коаутор Љубинко 

Митровић) 

 

31. Стадијуми у извршењу кривичног дела – теорија, пракса и законодавство – Правна 

ријеч, Бања Лука, број 29/2011. године, стр. 323-367 

 

32. Организовани криминал – појам и карактеристике у кривичном законодавству 

Републике Србије – Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 2/2012. 

године, стр. 74-98 

 

33. Корпоративно кривично право у Републици Србији – Правна ријеч, Бања Лука, број 

33/2012. године, стр. 241-262 

 

34. Међународна кривична дела према Статуту Хашког трибунала и Римском статуту – 

Анали Правног факултета у Зеници, Зеница, број 10/2012. године, стр. 137-152 (коаутор 

Љубинко Митровић) 

 



35. Рад у јавном интересу као алтернативна кривична санкција – Годишњак Правног 

факултета у Сарајеву, Сарајево, број 60/2012. године, стр. 285-304 

 

36. Прекршајна одговорност у праву Републике Србије – Годишњак факултета правних 

наука, Бања Лука, број 3/2013. године, стр. 47-63 

 

37. Покушај кривичног дела у савременом праву – Анали Правног факултета у Зеници, 

Зеница, број 6/2013. године, стр. 56-78 

 

38. Проблем одговорности и кажњивости за припремање кривичног дела – Правна 

ријеч, Бања Лука, број 37/2013. године, стр. 223-242 

 

39. Неподобан покушај у савременом кривичном законодавству – Годишњак Правног 

факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 1/2013. године, стр. 27-39 

(коаутор Марина Симовић) 

 

40. Систем извршења казне затвора у Републици Српској – Годишњак Правног 

факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 2/2013. године, стр. 77-101 

(коаутор Владимир Симовић) 

 

41. Кривична дјела тероризма у праву Босне и Херцеговине и релевантни европски 

стандарди - Дијалози, Сарајево, број 1-2/2013.године, стр. 90-104 (коаутор Миодраг 

Симовић) 

 

42. Злочин против човечности у међународном и кривичном праву Босне и 

Херцеговине – Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 

број 36/2014. године, стр. 123-141 (коаутор Вељко Икановић) 

 

43. Систем кривичних санкција за правна лица у Републици Србији – Безбједност, 

полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2014. године, стр.5-28  (коаутор Миодраг 

Симовић) 

 

44. Основне карактеристике привредно казненог права Републике Српске -  Годишњак 

Факултета правних наука, Бања Лука, број 4/2014. године, стр. 68-82 

 

45. Извршно кривично право - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 

4/2014. године, стр. 132-144 (коаутор Марина Симовић) 

 

46. Мера безбедности одузимања предмета – законодавство, теорија и пракса - Правна 

ријеч, Бања Лука, број 40/2014. године, стр. 43-64 

 

47. Добровољни одустанак од кривичног дела (теорија, право, законодавство) – Анали 

Правног факултета у Зеници, Зеница, број 13/2014. године, стр. 50-74 

 

48. Основне карактеристике законодавства Карађорђеве Србије – Годишњак Факултета 

правних наука, Бања Лука, број 6/2016. године, стр. 63-74 

 

49. Условна осуда у праву Републике Србије – Правна ријеч, Бања Лука, број 48/2016. 

године, стр. 155-174 

 



50. Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву Руске федерације - Годишњак 

Правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, број 38/2016.године, стр. 227-248 

(коаутор Марина Симовић) 

 

51. Фалсификовање служене исправе у кривичном праву Републике Србије - Зборник 

радова Универзитета у Витезу, Витез, број 7/2016.године, стр. 222-237 (коаутор 

Миодраг Симовић) 

 

52. Примена кривиних санкција за саобраћајна кривична дела - Годишњак Правног 

факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 1/2016.године, стр. 80-91 

(коаутор Владимир Симовић) 

 

53. Заштита права неосновано осуђеног лица и лица неосновано лишеног слободе у 

кривичном и прекршајном праву Републике Србије - Српска правна мисао, Бања Лука, 

број 50/2017.године, стр. 81-102 (коаутор Миодраг Симовић) 

 

54. Кривичноправни значај мржње – законодавство, теорија и пракса држава бивше 

СФР Југославије -Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, број 

39/2017.године, стр.9-28 (коаутор Миодраг Симовић) 

 

55. Амнестија у кривичном праву Републике Србије - Правна ријеч, Бања Лука, број 

52/2017.године, стр. 179-202 

 

56. Дете –жртва сексуалног насиља у шведском, аустријском и руском праву - 

Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 7/2017.године, стр. 55-72 

 

 

 

5. РЕФЕРАТИ  ПОДНЕТИ  НА  САВЕТОВАЊИМА, 

НАУЧНИМ  И  СТРУЧНИМ  СКУПОВИМА  

 

 

1. Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског криминалитета – 

реферат поднет на IV Интернационалној научној  конференцији : '' Превенција - 

императив савремене сигурносне политике'', Сарајево, 2004. године, Криминалистичке 

теме, Сарајево, број 3-4/2004. године, стр. 131-153  

 

2. Кривична дела у вези са  опојним дрогама као облик угрожавања сигурности грађана 

– реферат поднет на Интернационалној научној конференцији : ''Пети дани 

криминалистичких наука'', Сарајево, 2006. године, Зборник сажетака, стр. 12-14 

 

3. Извршење васпитних мјера – реферат поднет на Октобарским правничким данима, 

Бања Лука, објављен у часопису : Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, стр. 

371-394 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић) 

 

4. Појам и елементи кривице у новом кривичном праву Републике Србије – реферат 

поднет на  4. саветовању : ''Октобарски правнички дани'', Бања Лука, Правна ријеч, 

Бања Лука, број 9/2007. године, стр. 103-124  

 



5. Улога високог школства у систему безбедности – реферат поднет   на међународном 

научном скупу:''Улога и значај науке у савременом друштву'', Зборник радова, Бања 

Лука, 2007. године, стр. 65-73 (коаутор Миле Ракић) 

 

6. Значај изучавања казненоправних наука у систему полицијског школства – реферат 

поднет   на међународном научном скупу : ''Улога и значај науке у савременом 

друштву'', Зборник радова, Бања Лука, 2007. године, стр. 130-140 (коаутор Војислав 

Ђурђић)  

 

7. Примена васпитних мера у новом кривичном праву Републике Србије - реферат 

поднет на саветовању : Малолетничка деликвенција као облик друштвено 

неприхватљивог понашања, Зборник радова, Бања Лука, 2008. године, стр. 189-216 

 

8. Европски стандарди у заштити животне средине – Зборник радова са  међународне 

научне конференције : Валоризација и очување потенцијала Подунавља, Бања Лука, 

2009. године, стр. 135-152 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

9. Имовински криминалитет и сиромаштво – Зборник радова са међународног научног 

скупа : Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини, Бања Лука, 2009. године, стр. 145-160 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

10. Малолетничко кривично законодавство и савремене тенденције кривично-правне 

репресије, Зборник радова са међународног научног скупа : Савремене тенденције 

кривичноправне репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Бијељина, 2010. 

године, стр. 167-202 

 

11. Злочин геноцида између међународног права и политике – Зборник радова са 

међународног научног скупа : Како превазићи говор мржње и нетолеранције, Бања 

Лука, 2010. године, стр. 201-220 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

12. Активности Европске уније у супротстављању прању новца – Зборник радова са 

међународног научног скупа : Методологија изградње система интегритета у 

институцијама на сузбијању корупције, Бања Лука, 2010. године, стр. 283-299 (коаутор 

Љубинко Митровић) 

 

13. Васпитне мере као средство сузбијања криминалитета малолетника – Зборник 

радова са међународног научног скупа : Актуелна питања у примени кривичног 

законодавства, Бања Лука, 2011. године, стр. 141-162 

 

14. Споредно кривично законодавство и превенција криминалитета – Зборник радова са 

међународног научног скупа : Кривично законодавство и превенција криминалитета, 

Брчко, 2011. године, стр. 213-228 

 

15. Тероризам у међународном и кривичном праву неких земаља – Зборник радова са 

међунаодног научног скупа : Супротстављање тероризму – међународни стандарди и 

правна регулатива, Бања Лука, 2011. године, стр. 429-442 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

16. Казненоправна заштита животне средине – Зборник радова : Заштита и управљање 

животном средином, Бијељина, 2012. године, стр. 265-272 

 



17. Основни појмови политике сузбијања криминалуитета – Зборник радова : Казнена 

политика (раскол између закона и његове примене), Источно Сарајево, 2012. године, 

стр. 175-194 

 

18. Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству – Зборник радова : 

Друштвена реакција на савремене облике угрожавања безбедности, Бања Лука, 2012. 

године, стр. 281-290 (коаутор Љубинко Митровић) 

 

19. Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву  - Зборник радова : Начела 

и вредности правног система – норма и пракса, Источно Сарајево, 2012. године, стр. 

633-661 

 

20. Кривична дела против живота и државна реакција – Зборник радова : Тешки облици 

криминалитета и државна реакција, Требиње, 2013. године, стер. 269-287 

 

21. Мере за обезбеђење присуства осумљиченог, односно оптуженог у кривичном 

поступку у Републици Српској – Зборник радова : Криминалистички и 

кривичнопроцесни апсекти докаази доказивања, Сарајево, 2013. године, стр. 141-154 

(коаутор Љубинко Митровић) 

 

22. Примена новчане казне у сузбијању криминалитета – право, теорија, пракса 

Републике Србије – Зборник радова : Казнена политика као инструмент државне 

политике на криминалитет, Бања Лука, 2014. године, стр. 291-306  

 

23. Стадијуми у извршењу кривичног дела – Зборник радова : Владавина права и 

правна држава у региону, Источно Сарајево, 2014. године, стр. 653-671 

 

24. Дете – жртва сексуалног насиља у немачком и шведском праву – Зборник радова : 

Кривичноправни инструменти супростављања тероризму и другим кривичним дјелима 

насилничког карактера, Теслић, 2016.године, стр.123-134 

 

25. Условна осуда са заштитним надзором у Републици Србији – Зборник радова : 

Кривично законодавство између праксе и прописа и усклађивање са европским 

стандардина, Милићи, 2017. године, стр. 37-46 

 

26. Насиље у породици – европски стандарди и право Репблике Србије – Зборник 

радова : Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама Европске уније – 

стање у Босни и Херцеговини и искуства других, Бања Лука, 2017.године, стр.19-30 

 

27. Сузбијање злоупотребе опојних дрога у кривичном праву Републике Србије – 

Зборник радова : Друштвене девијације, Бања Лука, 2017.године, стр.  454-465 (коаутор 

Владимир Симовић) 

 

28. Спечавање и субијање корупције – међународни стандарди и право Србије – 

Зборник  радова : Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама Европске 

уније – стање у Босни и Херцеговини и искуства других, Бања Лука, 2018.године, стр. 

153-174 

 



 

Црна  Гора 

 

 

НАУЧНИ  РАДОВИ  

 

 

1. Кривичноправни аспекти убиства полицајца – Перјаник, Подгорица, број  9-10/2006. 

године, стр. 17-25 

 

2. Појам и елементи кривичног дела – Перјаник, Подгорица, број 12/2006. године, стр. 

30-46 

 

3. Прање новца у кривичном праву државе Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 

16/2008. године, стр.42-53 

 

4. Институт помиловања у кривичном праву Републике Црне Горе – Перјаник, 

Подгорица, број 17-18/2008. године, стр. 23-41 

 

5. Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Зборник Правног 

факултета у Подгорици, Подгорица, број 38/2008. године, стр. 270-292 

 

6. Кривично дело утаје пореза у теорији и пракси – Перјаник, Подгорица, број 19-

20/2009. године, стр. 26-36 

 

7. Кривична дела корупције – Перјаник, Подгорица, број 21/2009. године, стр. 71-85 

(коаутор Љубинко Митровић) 

 

8. Одговорност у међународном кривичном праву – Перјаник, Подгорица, број 22-

23/2010. године, стр. 96-108 

 

9. Амнестија у кривичном праву Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 24/2010. 

године, стр. 34-43 

 

10. Принцип законитости у кривичном праву – Перјаник, Подгорица, број 27/2012. 

године, стр. 17-26 

 

11. Кажњавање малолетника у новом кривичном праву Црне Горе – Перјаник, 

Подгорица, број 28/2012. године, стр. 24-32 

 

12. Васпитни налози као алтернативне мере за малолетне учиниоце кривичних дела у 

Црној Гори – Перјаник, Подгорица, број 29/2013. године, стр. 6-11 

 

13. Рад у јавном интересу у Републици Србији, Дефендологија МНЕ, Никшић, број 

1/2016.године, стр. 9-23 

 

14. Одговорност за припремне радње у савременом кривичном праву, Дефендологија 

МНЕ, Никшић, број 2/2016.године, стр. 33-51 

 



15. Условни отпуст – европски стандарди и право Републике Србије, Зборник Правног 

факултета у Подгорици, Подгорица, број 43/2017.године, стр. 95-111 

 

 

 Хрватска 

 

 

1.НАУЧНИ  РАДОВИ 

 

 

1. Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Републике Србије – 

Зборник Правног факултета у Ријеци, Ријека, број 27/2006. године, стр. 1055-1087 

 

2. Новчана казна у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник Правног 

факултета у Загребу и Зборник Правног факултета у Скопљу, Загреб-Скопље, 2007. 

године, стр.518-537 (коаутор Борислав Петровић) 

 

3. Положај малолетника у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник радова 

Правног факултета у Сплиту, Сплит, број 3/2008. године, стр. 465-486 

 

 

2. РЕФЕРАТИ  ПОДНЕТИ  НА  САВЕТОВАЊИМА, 

НАУЧНИМ  И  СТРУЧНИМ  СКУПОВИМА 

 

 

Развој научне мисли о друштвеној реакцији на криминалитет, Зборник радова 

међународног научног скупа : ''Знаност, духовност, одговорност'', Међугорје, 

2015.године, стр. 19-37 (коаутор Миодраг Симовић) 

 

Оосновне карактеристике новог малолетничког кривичног права у Федерацији Босне и 

Херцеговини'', Зборник радова 9.међународне научне конференције : ''Дани кризног 

управљања'', Велика Горица, 2016.године, стр. 248-256 (Миодраг Симовић и Владимир 

Симовић)  

 

 

 

Мађарска 
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