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U izradi disertacije, kandidatkinja je koristila obimnu i savremenu literaturu koju čine 174 

bibliografske jedinice. Od ovog broja, dvije trećine se odnosi na inostrane izvore. Imajući u vidu  

obim i sadržinu publikacija, nesporno je da je  kandidatkinja pribavila i koristila relevantnu i 

kvalitetnu literaturu za  izradu  doktorske  teze. 

Struktura disertacija sadrži zaokružene i međusobno logički povezane tematske cjeline, 

podijeljene u šest glava kao i ostale obavezne elemente navedene u prvom pasusu izvještaja. U 

uvodnom dijelu teze (str.23-27) kandidatkinja precizira problem istraživanja, osnovne ciljeve i 

hipoteze koje će biti testirane adekvatnim  metodama iz oblasti pravnih i srodnih nauka.  

U glavi I ( str,27-39) obrađen je organizovani kriminalitet u oblasti pranja novca i finansiranja 

terorizma. Ovo poglavlje započinje razmatranjem teorijskih gledišta o ovom kriminalnom 

fenomenu  uključujući i determinaciju kriminalne organizacije u odnosu na druge forme 

kriminalnog organizovanja sa akcentom na njenu strukturu i hijerarhijsko ustrojstvo uz 

diferenciranje  krivičnih djela organizovanja kriminalnog udruženja i delikata pripadnika kriminalne 

grupacije. Na kraju pregleda definicija kandidatkinja definiše ovaj oblik kriminalnog ispoljavanja  ne 

samo kao modus operandi krivičnih djela, već prevashodno kao  složenu  tipologiju inkriminacija 

iza čijih izvršilaca stoji kriminalna organizacija kao profesionalna i hijerarhijski strukturirana 

organizacija koja na organizovan i često violentan način vrši najteže oblike inkriminacija radi 

ostvarivanja dobiti i dominacije u vitalnim segmentima države i na internacionalnom nivou, sa 

fokusom na involviranost nosilaca ovih oblika kriminaliteta u oficijelne strukture. U ovom dijelu 

rada obrađen je organizovani kriminalitet u krivičnom zakonodavstvu EU kroz analizu Okvirne 

odluke za suprotstavljanje organizovanom kriminalitetu br. 2008/841 EU, i analizu elemenata 

organizovanog kriminaliteta Ekspertske grupe  za organizovani kriminalitet SE iz 1997. godine. 

Poseban značaj ovom poglavlju daje krivično pravna analiza tipologija pranja novca i finansiranja 

terorizma u bankarsko finansijskom sektoru, zatim u okviru menjačkih transakcija, u oblasti 

nekretnina, na tržištu kapitala, u osiguranju, računovodstvu i td. U prvoj glavi analizirane su i faze i 

modeli  pranja novca i finansiranja terorizma. U glavi II ( str. 39-65) prezentirani su medjunarodni i 

evropski krivično pravni instrumenti za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Podijeljena je 

na tri dijela od kojih prvi obuhvata aktivnosti međunarodne zajednice u oblasti suzbijanja predmetnih 

inkriminacija  putem  normiranja obaveza država u cilju preduzimanja adekvatnih mjera, sredstava i 

postupaka prevencije i suzbijanja naznačenih oblika kriminaliteta. 
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Od brojnih međunarodnih dokumenata detaljno je analizirana Konvencija UN protiv 

zloupotrebe droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine, kojom se reguliše suprotstavljanje ovim 

deliktima  povezanim sa inkriminacijom pranje novca na način što se  definiše zamrzavanje ili 

oduzimanje imovine koja potiče od kriminalne aktivnosti.  U okviru ovog poglavalja analizirana je i 

Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminaliteta iz 2000. godine koja je definisala 

teško krivično djelo,  i uočila jasnu disktinkciju između grupe za organizovani kriminalitet i 

organizovane kriminalne grupe. Poseban doprinos ovog akta ogleda se u determinaciji  predikatnog 

krivičnog djela koje prethodi pranju novca. kao i uvođenju specijalnih istražnih metoda kao efikasnog 

instrumenta za detekciju sofisticiranih finansijskih mehanizama pranja novca i finansiranja terorizma. U 

drugom dijelu ove glave analizirano je suzbijanje pranja novca u krivičnom zakonodavstvu EU 

tumačenjem odredbi najznačajnijih konvencija o pranju, pronalaženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda 

nastalih izvršenjem krivičnih djela. Suzbijanje finansiranja terorizma u krivičnom zakonodavstvu EU 

obrađeno je u trećem dijelu druge glave tumačenjem relevantnih odredbi najvažnijih pravnih akata u 

ovoj oblasti sa akcentom na oduzimanje finansijskih sredstsva kao ključnog preduslova za održavanje 

infrastrukture terorista i realizaciju terorističkih aktivnosti. 

U glavi III ( str. 65-74)  obrađeno je suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u 

komparativnom krivičnom zakonodavstvu. U ovom dijelu rada je izvršena krivično pravna analiza 

zakonodavstva Slovenije, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije u 

dijelu komparacije zakonskih odredbi relevantnih za pranje novca i finansiranje terorizma sa 

crnogorskim zakonskim rješenjima. Akcenat je stavljen na materijalno i procesno krivično prava kao i 

upućujuće norme.   

U glavi IV ( str.74-97) analizirana su krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma u 

crnogorskom krivičnom zakonodavstvu. Radi se o novima pojavnim oblicima kriminaliteta koji su 

detektovani i inkorporirani  u crnogorsko i zakonodavstva drugih država u prvim decenijama XXI 

vijeka, uz izuzetak osnovnog krivičnog djela terorizam koje je znatno ranije inkriminisano. U ovoj glavi 

izvršena je produbljena krivično pravna analiza svih objektivnih i subjektivnih elemenata bića ovih 

krivičnih djela. Pored krivičnog djela pranje novca, osnovnog oblika krivičnog djela terorizma i 

finansiranja terorizma temeljno su analizirana i krivična djela  javno pozivanje na vršenje terorističkih 

akata,  vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, upotreba smrtonosne naprave, uništenje ili 

oštećenje nuklearnog objekta, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, terorističko udruživanje i 

učestvovanje u stranim oružanim formacijama. 
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U glavi V (97-106) analizirane su nove metode i tehnike otkrivanja krivičnih djela pranje novca i 

finansiranje terorizma. U prvom dijelu ove glave obrađeni su izvori saznanja i indicije koje ukazuje na 

predmetna krivična djela od kojih se izdvajaju osnivanje fiktivnih privrednih organizacija, višestruke 

transakcije istog lica i strukturiranje iznosa transakcija, osnivanje kockarnica  i ilegalnih online platformi 

za igre na sreću, kupovina nekretnina i drugih predmeta velike vrijednosti, translacija novčanih 

sredstava, kupovina strane valute i korišćenje bankovnih računa firmi, prevare putem interneta,  fiktivni 

računi i slično. U drugom dijelu ove glave prikazana je metodika otkrivanja i rasvjetljavanja ovih 

krivičnih djela, sa posebnim osvrtom na analizu finansijskih istraga, operativno taktičke radnje i radnje 

dokazivanja. 

U glavi VI ( str. 106-198) kao centralnom dijelu rada analizirani su trendovi ovih formi 

kriminaliteta putem vrijednosne analize izvedene po verifikovanim kriterijumima. U uvodnom dijelu 

ove glave  izvršena je analiza obima i dinamike kriminaliteta u Crnoj Gori za period 2015-2021. godina 

( poznati i nepoznati učinioci,  odbačene krivične prijave, odložena gonjenja i novčana sredstva 

naplaćena primjenom ovog instituta,) sporazumi o priznanju krivice, naredbe za sporovođenje istrage, 

prosjek trajanja tužilačkih istraga, optuženja i osuđujuće presude.  U drugom dijelu istraživanja izvršena 

je analiza fiansijskih istraga, zamrzavanja i oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću u 

Crnoj Gori nakon donošenja Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću 2015. 

godine. U trećem dijelu istraživanja izvršena je krivično pravna analiza stanja i kretanja kriminaliteta u 

oblasti pranja novca i finansiranja teroirzma za period 2014-2020. godina,  kroz produbljenu analizu 

prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba i druge vrlo značajne kriminološke elemente kao što su 

recidivizam, distribucija kriminaliteta u odnosu na pol, bračno stanje, imovno stanje, starosne grupe,  

državljanstvo, nivo obrazovanja i slično. U četvrtom dijelu ove glave  prezentirani su rezultati 

istraživanja povezanosti zloupotrebe droga, pranja novca,  finansiranja terorizma i teških ubistava za 

period 2015-2020. godina. U petom dijelu ove glave obrađena su predikatna krivična djela-pranje novca 

i finansiranje terorizma kao što su neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih 

droga, utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba službenog 

položaja i tsl. U šestom dijelu ove glave obrađeno je pranje novca u bankarskom sektoru Crne Gore, a 

u sedmom dijelu ove glave izvršena je analiza evropskih standarada u oblasti suzbijanja pranja novca i 

finansiranja terorizma. 

U zaključnom dijelu disertacije ( str.198-202) sumirani su rezultati istraživanja shodno 

postavljenim ciljevima i hipotezama istraživanja. 
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2. Vrednovanje disertacije 

     2.1. Problem 

U prvim decenijama XXI vijeka savremena civilizacija je izložena brojnim novim formama 

kriminalnog ispoljavanja. Tu se prije svega misli na krivična djela sa elementima organizovanog i 

transnacionalnog organizovanog kriminaliteta. Od novih oblika krivičnih djela po svojoj složenosti 

u smislu identifikacije učinilaca, odnosno razjašnjavanja i dokazivanja, a imajući u vidu da se radi o 

inkriminacijama izvršenim od strane nepoznatih učinilaca, u fokusu su naročito krivična djela 

pranje novca i finansiranje terorizma  koja generišu izuzetno negativne posledice po vitalne 

vrijednosti ljudskog društva. Za Crnu Goru ova krivična djela predstavljaju veliki izazov jer 

ugrožavaju načela pravne države, razvoj i unutrašnju bezbjednost. Zbog toga je njihovo efikasno 

suzbijanje od fundamentalnog značaja pri čemu se uspjeh može ostvariti implementacijom 

odgovarajućih multipolarnih aktivnosti i čvršćim povezivanjem policijskih i pravosudnih instutucija  

na medjunarodnom nivou. U krivično pravnoj teoriji i praksi ova krivična djela izazivaju veliki broj  

kontraverzi i neriješenih pitanja i po tome se izdvajaju u odnosu na stotine drugih tipologija 

kriminaliteta. I danas egizistira određeni broj država koje u svom zakonodavstvu nijesu propisale 

krivično djelo pranje novca, dok  jedan broj država  krivična djela sa elementima terorizma tretira 

kao političke delikte uz brojne limitacije koje ovaj problem generiše na planu procesuiranja 

delinkvenata. Stoga je medjunarodna zajednica a posebno EU uložila značajne napore da riješi 

osnovne probleme i otvorena pitanja  vezana za ovu oblast kriminalnog ispoljavanja. 

U tom cilju je prilikom sastanka predsjednika država i vlada Grupe 7 ekonomski najmoćnijih 

država 1989. godine, razmatran  problem pranja novca.  U cilju efikasnijeg suzbijanja ove pojave na 

međunarodnom planu, osnovana je Grupa za finansijske akcije koja je u toku 1990. godine donijela 

dokument “Četrdeset preporuka za borbu protiv pranja novca” koji sadrži strateški važne elemente 

i upućuju na bazične  pravce u suzbijanju pranja novca. Konvencija o pranju, detekciji, zaplijeni i 

oduzimanju prihoda nastalih izvršenjem krivičnih djela donijeta je u Strazburu 1990. godine.  

Najveći značaj ovog dokumenta je u preciznom definisanju krivičnog djela pranje novca u članu 6 

ovog dokumenta. Godine 1991. SE je donio prvu Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskog 

sistema u cilju izvršenja krivičnog djela pranja novca kako bi se zaštitili vitalni interesi EU u ovoj 

oblasti. U tom kontekstu  je ukazano na neophodnost da se fenomen  pranje novca normira kao 

naročito opasno krivično djelo koje ugrožava sve države pojedinačno i međunarodnu zajednicu.  

 



UNIVERZITET CRNE GORE 
ObrazacD3: Ocjena doktorske disertacije 

Obrazac D3: Ocjena doktorske disertacije 6/2 

 

 

Godine 2001. Savjet Evrope je donio Drugu Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskog 

sistema u cilju pranja novca kojom  je obavezao države članice da prošire katalog prethodnih 

krivičnih djela i spisak profesija povezanih sa inkriminacijom pranje novca. Treća Direktivu o 

preveniranju korišćenja finansijskih sredstava u cilju pranja novca i finansiranja terorizma donijeta 

je četiri godine kasnije od strane SE kojom su značajno unaprijeđeni  evropski standardi u ovoj 

oblasti u dijelu procjene rizika od ovih delikata. Nesporno najbolji efekti u suprotstavljanju ovim 

inkriminacijama ostvareni su ratifikacijom Direktive 2015/849 EU  o preveniranju upotrebe 

finansijskog sistema za izvršenje krivičnih djela pranje novca i plaćanje terorističkih aktivnosti. 

Usvajanjem ovog akta kreiran je djelotvoran pravni mehanizam za rješavanje problema prikupljanja 

novca ili imovine u terorističke svrhe budući da se od država članica zahtijevalo da detektuju i 

reduciraju  riziko faktore povezane  sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. Od ostalih 

dokumenata u ovoj oblasti važno je istaći i Direktivu EU 2018/843 u kojoj se ističe direktna 

konekcija organizovanog kriminaliteta i terorizma, odnosno kauzalitet između terorističkih i 

kriminalnih organizacija, što predstavlja veliku bezbjednosnu prijetnju za najviše vrijednosti EU.  

Finansijska sredstva  su ključni preduslov za održavanje infrastrukture  terorista i realizaciju 

terorističkih akata. Ohrabruje činjenica da Evropska unija ima jedinstven stav u vezi strategije 

suzbijanja terorizma. Ta odlučnost u pogledu energičnog suprotstavljanja ovom kriminalnom 

fenomenu ogleda se prevashodno u odredbama  odeljka 2, člana 43 i  člana 67 Ugovora o 

funkcionisanju EU.  Evropska konvencija o suzbijanju terorizma iz 1977. godine, otklonila je 

prepreke za ekstradiciju terorista. Ovim aktom je precizirano  da se jedan broj krivičnih djela 

ubuduće neće kvalifikovati kao politički delikti, delikti koji su izvršeni iz političkih pobuda ili delikti 

povezani sa političkim inkriminacijama. Odredbama Okvirne odluke EU iz 2002. godine regulisano 

je devet krivičnih djela sa elementima terorizma uključujući  logističku pripremu i obezbjeđenje 

određenog iznosa finansijskih sredstava za ostvarenje terorističke namjere. Ovu oblast je potpunije 

regulisala Konvencija SE o prevenciji terorizma iz 2005. godine. 

Kriminalni fenomeni pranje novca i finansiranje terorizma kao delikti sa elementima 

organizovanog transnacionalnog kriminaliteta privukli su pažnju jednog broja eminentnih autora 

koji su nastojali objasniti etiologiju i fenomenologiju  ovih krivičnih djela. Konstantnom 

apsolutnom i relativnom porastu ovih tipologija kriminaliteta pogoduje i nekompatibilnost 

normativne osnove za procesuiranje nosilaca naznačenih inkriminacija koji koriste 

visokosofisticirane i visokosignifikatnte načine izvršenje krivičnih djela pranje novca i finansiranje 

terorističkih akata. ( Savone, 1995). 
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Sagledavajući realno stanje u ovoj oblasti, može se konstatovati na osnovu pouzdanih 

podataka, da efikasnost u rasvjetljavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma nije na 

potrebnom nivou i da je još uvijek visoka tamna i siva brojka ovog vida kriminaliteta (Rakočević, 

Jovanović, 2019).  Ekspanzija ovih formi kriminaliteta dovodi do izostanka pravne sigurnosti što 

ima za posledicu redukciju investicija u državama koje su ozbiljnije zahvaćene ovim kriminalnim 

fenomenom ( Abadinsky, 2003). Za finansiranje terorističkih aktivnosti i terorističkih organizacija 

vrši se obezbjeđenje i prikupljanje finansijskih sredstava u vidu novca, hartija od vrijednosti ili 

imovine. ( Bošković, 2003). 

Većina  radova koje je do sada objavila kandidatkinja u direktnoj su vezi sa samom 

disertacijom i osnova teze je u cjelosti kompatibilna sa njenim istraživanjima. Ona je posebno 

obradila krivično djelo pranje novca  na nacionalnom i međunarodnom nivou (2019), kao i 

krivično djelo finansiranje terorizma putem komparativne analize  crnogorskog zakonodavstva i 

standarda EU (2021). Značajan iskorak u naučnom smislu ostvaren je nakon detekcije uzročne 

veze između ovih krivičnih djela i predikatnih krivičnih djela (2021). Postojanje nesporne 

korelativnosti teze i radova kandidatkinje ubjedljivo potvrđuje sadržina objavljenih radova koji bez 

izuzetka za predmet istraživanja imaju krivično pravni problem šireg  opsega, odnosno pranje 

novca i finansiranje terorizma. U ključnim radovima kandidatkinja je nedvosmisleno dokazala da  je 

moć koju posjeduju pripadnici organizovanog kriminaliteta bazirana na novcu  pribavljenom 

protivzakonitim aktivnostima, što predstavlja ekonomsku osnovu za ekspanziju kriminalnih mreža 

na međunarodnom nivou. 

 

2.2. Ciljevi i hipoteze disertacije 

 
Ciljevi istraživanja doktorske disertacije   su opšti, naučni i pragmatični.  Opšti cilj doktorske 

disertacije je kreiranje  snažnije krivično pravne osnove za  efikasnije suzbijanje pranja novca, 

finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela. Naučni ciljevi obuhvataju eksplanaciju 

naznačenih inkriminacija kao i utvrđivanje kauzaliteta između pranja novca, finansiranja terorizma, 

predikatinih i drugih krivičnih djela. Naučni ciljevi su za potrebe ove studije podijeljeni na  

eksplorativne, deskriptivne i eksplanatorne. Eksplorativni ciljevi su upoznavanje sa problemom 

pranja novca i finansiranja teroirzma i predikatnih krivičnih djela, kao i utvrđivanje  osnovnih 

elemenata inkriminacija, odnosno davanje odgovora na pitanje: Šta obuhvataju kriminalni fenomeni 

pranje novca i finansiranje terorizma uključujući i prethodna i povezana krivična djela?  
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Deskriptivni ciljevi su konkretizacija elemenata bića ovih inkriminacija što uključuje 

determinaciju radnje, posledice, uzročnog odnosa, objekta zaštite, krivice i svih drugih krivično 

pravno relevantnih obilježja  kao i komparacija stanja u Crnoj Gori sa uporednim zakonodavstvom 

i evropskim standardima. Eksplanatorni ciljevi su objašnjenje uzročne veze između pranja novca i 

finansiranja terorizma i krivičnih djela teških ubistava i zloupotrebe opojnih droga. Pragmatični 

ciljevi odnose se na benefite oficijelnih struktura i društva u cjelini od istraživanja, budući da će 

sistematizovana saznanja pomoći uspješnijem suprotstavljanju ovim oblicima kriminaliteta. 

Imajući u vidu da je cilj istraživanja sticanje novih saznanja istraživačka pitanja su 

determinisana ciljevima rada i čine polaznu osnovu za hipotetički okvir istraživanja. 

I istraživačko pitanje: Zašto je mali broj osuđenih lica za krivična djela pranje novca i 

krivična djela sa elementima terorizma u Crnoj Gori u odnosu na  broj prijavljenih i optuženih lica?  

II istraživačko pitanje: Koji su razlozi niske stope registrovanih krivičnih djela pranje novca i 

finansiranje terorizma, odnosno zašto je visoka tamna i siva brojka kriminaliteta u ovog oblasti?  

III istraživačko pitanje: Da li je djelotvoran sistem zaštite od korišćenja finansijskog sistema u 

svrhu pranja novca i finansiranja teroirzma u Crnoj Gori i u EU?  

IV istraživačko pitanje:  Da li je pravni okvir Crne Gore u potpunosti usklađen sa pravnim 

tekovinama EU u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma? 

V istraživačko pitanje: Da li su potrebne izmjene pojedinih zakonskih odredbi ovih 

inkriminacija  u pogledu determinacije elemenata bića ovih delikata?   

Na osnovu istraživačkih pitanja  kreiran je teorijsko – hipotetički okvir istraživanja koji 

konstituiše osnovna i više međusobno povezanih hipoteza strukturiranih na sljedeći način: 

H1: Organizovani kriminaliteta u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma sa 

međunarodnim transferima, u korelaciji je sa globalizacijom tržišta i tokova novca, a moderne 

tehnologije i sofisticirani sistemi plaćanja, u kauzalnoj su vezi sa novim mogućnostima modifikacije 

klasičnih oblika izvršenja ovih inkriminacija.  

  H2: Ukoliko je viši indeks prikrivanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma 

utoliko je manji broj procesuiranih učinilaca ovih delikta.  

 H3: Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pranja novca i finansiranja teroirzma nije u 

potpunosti kompatibilno sa evropskim standardima u dijelu kreiranja normativne osnove za 

efiaksniji krivični postupak. 
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H4: Sudska praksa u Crnoj Gori nije u cjelosti harmonizovana sa pravnom tekovinom EU, 

odnosno  praksom Evropskog suda za ljudska prava u naznačenoj oblasti.  

Hipoteze su dokazivane empirijskim istraživanjem na repezentatvnom uzorku. Istraživanje 

je realizovano  prikupljanjem primarnih i sekundarnih podataka.  Primarni podaci prikupljeni su 

metodom proučavanja pojedinačnih slučajeva kriminalnog ponašanja. Izvor sekundardnih podataka 

je službena dokumentacija nadležnih državnih organa ( policije, državnog tužilaštva, sudova i dr.) 

presude Evropskog suda za ljudska prava i slično.  Na osnovu prikupljenih podataka provjerene su 

hipoteze istraživanja.   

 2. 3. Bitne metode koje su primijenjene u disertaciji i njihova primjerenost 
 

U istraživanju krivičnih djela pranje novca i finansiranja teroirzma kao i  predikatnih delikata 

korišćena je metodologija pravnih i srodnih nauka s akcentom na kvalitativnu i razvojnu dimenziju.  

Predmet disertacije je svestrano izučavan u svim fenomenološko kauzalnim segmentima kroz 

jedinstvo u pristupu u cilju integralnog sagledavanja naznačenih kompleksnih formi kriminalnog 

ispoljavanja. 

Metode su implementirane u skladu sa naučnim standardima u procesu prikupljanja, obrade i 

analize podataka, odnsno produbljenog izučavanja ove vrste kriminaliteta shodno definisanom 

hipotetičkom okviru. Fundiranjem operacionog modela i empirijskom analizom utvrđeno je da li je  

efikasno suzbijanje krivičnih djela pranje novca i finansiranje teroirzma od presudne važnosti za 

redukciju sposobnosti djelovanja terorista i drugih nosilaca kriminalnih aktivnosti i da li bitno 

doprinosi uskraćivanju protivpravne imovinske koristi pripadnicima organizovanog kriminaliteta.  

To predstavlja bazu za provjeru hipoteza kao osnovnih polazišta rada. 

Saglasno ciljevima i predmetu istraživanja rad na doktorskoj disertaciji obuhvata više faza.  U 

prvoj fazi istraživanja deskriptivnim, analitičkim i istorijsko-pravnim metodom na osnovu 

referentnih izvora, analizirana je  pojmovna sadržina organizovanog kriminaliteta, zatim su 

produbljeno analizirane tipologije pranja novca i finansiranja terorizma, objektivni i subjektivni 

elementi ovih inkriminacija kao i faze i tehnike pranja novca i finansiranja teroirzma, uz dosljedno 

poštovanje principa sistematičnosti i kritičnosti u svrhu kreiranja novih krivično pravno relevantnih 

informacija. 
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Imajući u vidu da se rad bavi utvrđivanjem konotacije pravnih normi kao i sadržaja krivično 

pravnih instituta vezanih za krivična djela pranje novca i finansiranje teroirzma u drugoj fazi 

dominantno je korišćen normativni metod.  Ovaj metod posmatra pravne pojave kao integralni 

sistem sa definisanom funkcijom kojim se ostvaruje društvena funkcija prava. Naznačenim 

metodom se utvrđuju dispozicije i sankcije za predmetna krivična djela kroz čiju se povezanost 

determiniše funkcionisanje krivičnog prava u praksi. 

Polazeći od činjenice da se u radu obrađuju međunarodni dokumenti iz oblasti pranja novca i 

finansiranja teroirzma kao i komparativno zakonodavstvo u sljedećeoj fazi istraživanja korišćen je 

uporedno pravni metod. Na osnovu komparativne analize utvrđen je stepen kompatibilnosti 

crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. 

Dokumentaciona analiza je korišćena prilikom proučavanja prakse Evropskog suda za 

ljudska prava u oblasti pranja novca i finansiranja teroirzma. Analiza presuda najvišeg autoriteta 

sudske jurisprudencije na starom kontinentu  bitno je doprnijela realnom sagledavanju sudske 

prakse u Crnoj Gori sa tendencijom njenog unapređenja. 

Za proučavanje crnogorskog zakonodavstva u oblasti pranja novca i finansiranja teroirzma u 

radu je korišćen aksiološki metod. Pomoću ovog metoda vrednovane su pravne norme i nacionalni 

krivično pravni sistem u cjelini.  Izvršena je procjena tehničkih rješenja u pravnom normiranju  radi 

stvaranja jačeg pravnog okvira za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. 

Radi sagledavanja stanja u oblasti otkrivanja i rasvjetljavanja ovih krivičnih djela korišćeni su 

kriminalističko forenzički metodi, što je predstavljalo polaznu osnovu za predlog boljih rješenja u 

ovom važnom dijelu reakcije države na kriminalno ponašanje sa tendencijom smanjenja tamne i 

sive brojke ove tipologije kriminaliteta. 

Metodi  analize, sinteze i generalizacije koriščćeni su za pojedinačnu analizu i obradu svh 

procesuiranih slučajeva u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela u 

Crnoj Gori, na osnovu čega su prezentirani razlozi niskog procenta osuđenh lica u odnosu na broj 

prijavljenih i optuženih lica i predloženi mehanizmi za prevazilaženje postojećeg nepovljnog stanja. 

U završnoj fazi izvršena je obrada prikupljnih podataka i formiran modela koji predstavlja 

polazište za potvrđivanje osnovne i izvedenih hipoteza. Za analizu statističkih podataka korišćene 

su kvantitativne metode. Empirijski rezultati su interpretirani u skladu sa naučnim standardima.   
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2.4. Rezultati disertacije i njihovo tumačenje 
 

U ovoj studiji izvršena je interdisciplinarna analiza  krivičnih djela pranje novca, finansiranje 

terorizma i predikatnih inkriminacija kao izuzetno kompleksnog kriminalnog fenomena 

organizovanog transnacionalnog tipa. Istraživanje je rezultiralo novim saznanjima koja bitno 

doprinose  razjašnjavanju najtežih formi kriminaliteta  i potvrdilo  raznovrsnost metoda pranja novca i 

finansiranja terorizma kroz finansijsku i nefinansijsku oblast kao i značaj prevencije ovih krivičnih 

djela. Rezultati koje je u ovoj oblasti  kandidatkinja tokom višegodišnjeg rada na disertaciji ostvarila 

sadrže nesporno značajne  doprinose koji su prilazani u nastavku izvještaja.  

Kandidatkinja je  sistematizovala koherentna znanja o transnacionalnom kriminalitetu sa 

organizovanim oblicima u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma sintezom kriminološkog 

aspekta ( etiologija, dinamika i tipologije), krivično pravnog aspekta (inkriminisana ponašanja sa 

obilježjima organizovanog kriminaliteta i procesnom dimenzijom suzbijanja) i kriminalističkog aspekta 

( metodika otkrivanja i metode i sredstva suprotstavljanja  organizovanom kriminalitetu u oblasti 

pranja novca i finansiranja terorizma). 

Determinacija  pojma organizovani kriminalitet u ovom radu izvršena je na sveobuhvatan  način 

kao  i njegovo razgraničenje od drugih oblika krivičnih djela, odnosno tipologija inkriminacija u 

pogledu obligatornih i fakultativnih elemenata. 

Sveobuhvatna analiza usklađenosti zakona iz oblasti krivičnog prava u Crnoj Gori sa pravnim 

standardima propisanim u velikom broju međunarodnih i evropskih dokumenata u oblasti pranja 

novca i finansiranja teroirzma, zauzima značajno mjesto u disertaciji.  Analiza je pokazala da u nekim 

oblastima proces usklađivanja zahtijeva određene intervencije u nacionalnom zakonodavstvu u smislu 

uspješnijeg dokazivanja krivičnih djela. Produbljena analiza razlika crnogorskog krivičnog 

zakonodavstva u odnosu na zakonsku regulative pranja novca i finansiranja terorizma u 

komparativnim zakonodavstvu, prikazana u radu  bitno povećava  njegov kvalitet.  Rad dobija na 

značaju i zbog objašnjene  konkretizacije krivičnih djela  pranje novca i finansiranje terorizma u 

crnogorskom zakonodavstvu u odnosu na radnju, posledicu, uzročni odnos, objekt napada, sticaj, 

krivicu, sankciju i tsl. Osim toga produbljena analiza tehnike, taktike i metodike istraživanja i 

prveniranja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma kroz seriozno izučavanje  sredstava i 

metoda otkrivanja i razjašnjavanja ovih inkriminacija u cilju otkrivanja i lišenja slobode  njihovih  
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učinilaca i otkrivanja u obezbjeđivanja dokaza u krivičnom postupku bitno doprinosi njegovom 

kvalitetu. 

Empirijskim istraživanje je pokazalo da je  periodu od 2015. do 2021. godina došlo do  velikog 

porasta kriminaliteta u Crnoj Gori za 2598 krivičnih djela ili 34,2%. Registrovan je veliki porast broja 

poznatih učinilaca krivičnih djela koji je u 2015. godini iznosio 5264 a u 2020. porastao na 9069 što 

je više za 3828 krivičnih djela ili 72,7%. Ukupan broj nerasvijetljenih krivičnih djela (9000-10000) 

jednak je prosječnom broju registrovanih krivičnih djela na godišnjem nivou, a budući da se radi o 

najtežim deliktima to mora da zabrine oficijelne strukture kao i građane. U odnosu na broj 

prijavljenih učinilaca krivičnih djela za posmatrani period registrovan je vrlo visok procenat 

odbačaja krivičnih prijava koji iznosi 44,9% što ubjedljivo govori o tome da je skoro polovina 

krivičnih prijava najčešće podnošena bez valjanih dokaza. U ovom petogodišnjem vremenskom 

intervalu odloženih gonjenja bilo je 3813 ili godišnje 19,8%. Iznos naplaćenih novčanih sredstava 

primjenom instituta odloženog gonjenja  uvećan je u 2020. godini  u odnosu na 2016. godinu za 

311980 ili 257,5%.  U 2020. godini broj sporazuma o priznanju krivice je povećan u odnosu na  

2016. godinu za 334, 7%. Istrage su prosječno trajale u  posmatranom petogodišnjem periodu 

237,7 dana. U posmatranom periodu optuženo je 19035 lica. Osuđeno je 17064 lica. Procenat 

osuđujućih presuda kreće se od 87% do 93% godišnje što govori o nespornom kredibilitetu dokaza 

pribavljenih od strane organa otkrivanja i gonjenja učinilaca krivičnih djela. S druge strane, ako 

sagledamo strukturu krivičnih djela vidjećemo da je najveći broj oslobađajućih presuda sud izrekao 

za najteža krivična djela. U posmatranom periodu pokrenute su finansijske istrage  protiv ukupno 

429 fizičkih lica i 164 pravna lica. U ovom periodu povećan je broj osoba od kojih je privremeno ili 

trajno oduzeta protivpravna imovinska korist. 

U periodu od 2014. do 2021. godine za krivično djelo pranje novca prijavljeno je ukupno 233 

fizičkih i 95 pravnih lica. Za krivična djela sa elementima terorizma u periodu od 2014. do 2020. 

godina prijavljeno je 37 lica. Za krivično djelo pranje novca u navedenom periodu ukupno je 

optuženo 65 lica. U naznačenom periodu ukupno su optužena 34 lica za krivično djelo terorizam, 

terorizam u pokušaju i učestvovanje u stranim oružanim formacijama. U periodu od 2005. do 2021. 

godine  za krivično djelo pranje novca ukupno je osuđeno 11 lica na 20 godina i 6 mjeseci zatvora. 

Od osuđenih lica oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 818775 eura. 
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U 2019. godini nepravosnažno je osuđeno 10 lica za krivično djelo terorizam u pokušaju u 

sticaju sa krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije na ukupno 58 godina zatvora. Učešće 

povratnika u ukupnom broju osuđenih lica za ova krivična djela iznosi 12 ili 57,14%. Učesšće 

osoba muškog pola u izvršenju krivičnih djela pranje novca i terorizma iznosi 80,95%. Učešće 

osoba ženskog pola je 19,05%, što se poklapa sa uporednim istraživanjima. U ukupnom broju 

učinilaca ovih krivičnih djela 13 (61,8%) bilo je u braku dok 8 (38%)  nije bilo u braku. Srednjeg 

imovnog stanja bilo je 12 osuđenih lica ili 57,14%, dok je lošeg imovnog stanja bilo 9 ili 42,85%. 

Najviše osuđenih lica nalazilo se u petoj deceniji života (33,3 %), zatim u četvrtoj deceniji (23,8%) i 

trećoj deceniji života (23,8 %). Nije registrovano nijedno lice mlađe od 21 godine niti starije od  71 

godine života. S obzirom na državljanstvo  osuđenih lica  domaći državljani  učestvuju sa 52 %, 

dok stranci čine oko 48% učinilaca. To ubjedljivo govori o prirodi ovih krivičnih djela koja su 

pretežno internacionalnog karaktera. U pogledu obrazovanja dominiraju lica sa visokom stručnom 

spremom (52,38%). To naročito dolazi do izražaja kod krivičnih djela privrednog kriminaliteta 

budući da učinioci da bi izvršili najteža krivična djela iz ove oblasti  moraju posjedovati  

specijalizovana  znanja. 

Poseban fokus  istraživanja bio je na utvrđivanju povezanosti između krivičnih djela 

neovlašćena proizvodnja, držanje  i stavljanje u promet opojnih droga, pranja novca  i teških  

ubistava u kontekstu sukoba dvije suprotstavljene transnacionalne kriminalne organizacije u Crnoj 

Gori.  Uzorak obuhvata svih 46 registrovanih slučajeva teških ubistava izvršenih na profesionalan 

način u periodu od 2015. do 2020. godine kao posledica krijumčarenja droge i pranja novca. 

Rezultati istraživanja pokazuju da je rasvijetljeno 30 (65,2%) teških ubistava, da je mjesto zločina 

najčešće  bio automobil 14 (30,4%),  da je u mjesecu januaru  izvršeno najviše ubistava 8 (17,3%), da se 

ubistva najčešće dešavaju ponedeljkom 13 ( 28%), i da je doba dana od 17-18 časova  period 

najviše izvršenih zločina 9 (19,5%). Pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno je 30 (65,2%) ubistava, 

daljina pucanja je najčešće bila od 0-5 metara kod 14 (46,6%) ubistava, sredstvo izvršenja bilo je 

pretežno oružje Heckler & Koch u 13 (28,2%) ubistava, dok je žrtava bilo najviše u životnoj dobi od 

30-40 godina 18 (39,1%). U posmatranom periodu zaplijenjeno je 29,75 tona kokaina vrijednog 

više milijardi eura čiju neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet su organizovali pripadnici 

ovih kriminalnih organizacija.  
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Istraživanje je obuhvatilo i predikatne delikte, odnosno različite inkriminacije čijom 

realizacijom je pribavljena imovinska dobit u smislu predmeta delikta pranje novca. U periodu od 

2016. do 2021. godine zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u 

promet opojnih droga  osuđeno je ukupno 806 lica. Na kaznu zatvora osuđeno je 762 lica ili 

94,5%. Ostala lica osuđena su na rad u javnom interesu, novčanu kaznu ili uslovnu osudu. U 

naznačenom periodu na teritoriji Crne Gore oduzeto je  10,6 tona marihuane,  2,57 tona heroina i 

0,77 tona kokaina. U istom periodu za krivično djelo utaja poreza i doprinosa prijavljeno je ukupno 

99 osoba. U ovom periodu odbačeno je 60 krivičnih prijava ili 60,6% što je izuzetno visok 

procenat koji ukazuje na nepostojanje kredibilnih dokaza kod velikog broja prijava. Osuđujućih 

presuda za krivično djelo utaja poreza i doprinosa bilo je veoma malo i to protiv 25 lica  ili 25,2% 

od broja prijavljenih lica. Izrečene su kazne zatvora protiv 7 (28%) osoba, dok je uslovna osuda 

izrečena protiv 15 (60%) lica. 

U istraživanom periodu  prijavljeno je ukupno 459 osoba zbog postojanja sumnje da su 

izvršile krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.  Osuđena su  132 lica. Kazne 

zatvora izrečene su protiv 37 (28%)  lica. Uslovna osuda bila je dominantna krivična sankcija i ona 

je izrečena protiv 90 ( 65,6%) osoba. Za posmatrani period prijavljeno je ukupno 1839 lica zbog 

postojanja sumnje da su izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Osuđeno je 80 

osoba ili 4,3% od broja prijavljenih lica. Kazna zatvora izrečena je protiv 30 lica ili 37,5% osuđenih lica. 

Uslovna osuda izrečena je protiv 50 lica ili 62,5% osuđenih osoba. Izrečene su 52 oslobađajuće presude ili 

2,8% u odnosu na broj prijavljenih lica. Ovi podaci ubjedljivo govore o neefikasnosti u procesuiranju ovih 

delikata i održivosti postavljenih hipoteza u radu. 

Ostvareni rezultati u doktorskoj disertaciji mogu doprinijeti ubrzanju pregovaračkog procesa 

u poglavljima 23 i 24 kao ubjedljivo najkompleksnijih i najzahtjevnijih poglavlja. Istraživanje je 

potvrdilo da je ključni uslov za realizaciju politike EU u oblasti pravosuđa i temeljnih prava 

konstituisanje efikasnog i nezavisnog pravosuđa kako bi i Crna Gora razvijala kao  država slobode, 

sigurnosti i pravde u okviru EU. Rezultati istraživanja su više nego ubjedljivo pokazali da  samo 

dostizanje visokih evropskih standarda u pogledu otkrivanja, gonjenja i presuđenja učinilaca 

najtežih krivičnih djela kao što su organizovani kriminalitet u oblasti pranja novca i finansiranja 

terorizma i predikata krivična djela predstavlja krucijalni uslov za ostvarenje vladavine prava. 

Istraživanje je pokazalo da u odnosu na dva ključna uslova a to su potpuna usklađenost pravnih 

akata i postizanje mjerljivih ostvarenih rezulata u ovim poglavljima Crna Gora mora angažovati sve  
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svoje kapacitete kako bi uspješno okončala proces pridruživanja EU. Imajući u vidu da je 

Crna Gora prihvatila novi pristup u pregovorima koji podrazumijeva otvorenost  poglavlja 23 i 24 

do kraja pregovaračkog procesa iz toga proizilazi  veliki značaj ovih poglavlja za  kompletan proces 

integracija. Uostalom, svi rezultati istraživanja u ovoj studiji potvrđuju da samo efikasno pravosuđe 

i stabilan pravni sistem omogućavaju punopravno članstvo Crne Gore u EU. U radu je pokazan  

određeni stepen usklađenosti u ovoj oblasti ali i ukazano na neophodnost daljeg usaglašavanja sa 

fokusom na  bitno unapređenje krivično pravne oblasti. U disertaciji je naglašena obaveza  države 

da ostvari značajniji  bilans rezultata u ovoj oblasti koji su u proteklom periodu očigledno izostali u 

dijelu koji se odnosi na pravosnažne presude i kredibilnost pravosudnog sistema da najteže 

slučajeve delikata sa elementima organizovanog kriminaliteta procesuira i proporcionalno 

sankcioniše kako bi kroz adekvatnu politiku kažnjavanja uticala na odvraćanje učinilaca od 

izvršanja zločina. 

 

2.5. Zaključci (usaglašenost sa rezultatima i logično izvedeno tumačenje) 
 

Učestali i razorni teroristički napadi na fundamentalne vrijednosti savremenog društva 

početkom ovog vijeka bitno su uticali na podizanje svijesti o neophodnosti efikasnije prevencije i 

suzbijanja pranja novca, finansiranja terorizma, predikatnih i drugih krivičnih djela organizovanog 

kriminaliteta. Država Crna Gora nastoji da u cjelosti uskladi svoje krivično zakonodavstvo sa 

standardima EU kako bi postigla kompatibilnost sa evropskim zakonodavnim okvirom. Kada su u 

pitanju ove inkriminacije od velike važnosti je odgovarajuća procjena rizika kao osnova 

preventivnih aktivnosti, dok  identifikacija i procesuiranje učinilaca ovih delikata zahtijeva 

visokosofisticirana znanja o načinima  izvršenja inkriminacija. Pranje novca i finansiranje terorizma 

je završna faza izvršenja delikata zbog toga što krivično djelo može biti u cjelosti izvršeno samo 

ako se prikrije njegov izvor. Na taj način ponovo otpočinje inkriminisana aktivnost reinvestiranja 

nelegalnih sredstava u legalne aktivnosti. Delikti pranje novca i fnansiranje  terorizma  odavno 

prelaze državne granice  što zahtijeva intenzivnu međudržavnu saradnju a naročito razmjenu 

kriminalistički relevantnih informacija. Stoga interncionalizacija kriminaliteta zahtijeva globalizaciju  

pravnih normi i koordinirano djelovanje na nacionalnom i internacionalnom nivou. 
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Nosioci kriminalnih aktivnosti nastoje prikriti nelegalni izvor novca u cilju izbjegavanja 

krivičnog progona zbog čega je oduzimanje imovine stečene inkriminacijama  esencijalno važan 

segment suprotstavljanja kriminalitetu. Samo zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera kroz 

djelotvoran sistem  može delinkventima poslati jasnu poruku o izvjesnosti kažnjavanja. Sticaj 

najtežih formi kriminalnog ispoljavanja zahtijeva  posvećeniji naučni pristup kao i energičnu preventivno - 

represivnu reakciju oficijelnih struktura na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kako bi se 

ovo veliko društveno zlo držalo pod kontrolom. 

Krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma su kompleksne inkriminacije za čije 

otkrivanje, gonjenje i presudjenje nijesu dovoljne tradicionalne metode suprotstavljanja. Među 

profesionalcima u ovoj oblasti vlada nepodijeljeno mišljenje da efikasnost u procesiranju ove 

tipologije kriminaliteta zavisi od više činilaca. U strateškom smislu na prvom mjestu je studiozna 

procjena nivoa i oblika  rizika od ovih delikata koja čini osnovu efikasnog suzbijanja. Adekvatna 

procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije moguća ukoliko u strateškoj procjeni 

ne participiraju profesionalci iz policije, državnog tužilaštva i krivičnog suda.  Samo na taj način 

moguće je integrelano sagledati izazove, rizike i prijetnje imanentne ovom obliku kriminaliteta. 

Na osnovu analize procesuiranih slučajeva pranja novca u Crnoj Gori evidentno je da nije 

ostvaren očekivani stepen efikasnosti. Za nezadovoljavajuće stanje u ovoj oblasti ne može se tražiti 

opravdanje u tome da je slična situacija i u drugim državama ovog regiona u pogledu uspješnosti 

rješavanja naznačenih delikata. Iako postoji veliki rizik od pranja novca shodno tome ne postoji 

zadovoljavajuća praksa otkrivanja i suzbijanja. I u pravosnažno okončanim predmetima krivične 

sankcije nijesu proporcionalne u smislu obeshrabrivanja učinilaca od vršenja krivičnih djela. Deficit 

istraga je izražen posebno u slučajevima  u kojima je predikatno krivično djelo izvršeno  u 

inostranstvu. Mali broj osuđujućih presuda nedvosmisleno ukazuje da se moraju značajno 

poboljšati mehanizmi  istrage ovog delikta što mora biti prioritet nadležnih organa bez obzira na 

ograničene kapacitete  oficijelnih struktura. Nesporna je činjenica da država ima potencijale u 

smislu posjedovanja alata za procesiranje ovih oblika delinkvencije, da ima mogućnost korišćenja 

relevantne dokumentacije u  izviđaju i istrazi, odnosno obezbjeđenja dokaza na bazi široke lepeze 

istražnih tehnika. Unazad nekoliko godina je krivično zakonodavstvo u Crnoj Gori postiglo veći 

stepen harmonizacije sa međunarodnim standardima. 
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Upravo usljed inkompatibilnosti zakonskih odredbi  jedan broj predmeta nije uspješno 

okončan. To se odnosi na prethodna zakonska rješenja koja je slijedila sudska praksa da se 

predikatna inkriminacija mora dokazati van razumne sumnje ( koja sud ostavlja čvrsto u ubjeđenju 

da je optuženi kriv), što je bio glavni uslov za donošenje osuđujuće presude. Takođe je bilo 

nerazumijevanja oko subjektivnog bića ovog delikta neophodnog za dokazivanje krivice jer su 

sudovi smatrali da je nejasan standard dokazivanja. Veliki nedostatak je i predugo trajanja istraga za 

ovo djelo. Danas se može konstatovati da je neuporedivo lakše dokazati predikatno krivično djelo  

u odnosu na pranje novca  budući da za podizanje optužnice i osuđujuću presudu za ovaj delikt  

treba ući u  trag  novcu i osigurati finansijske dokaze. U međuvremenu je proširen katalog 

predikatnih inkriminacija što nije značajnije uticalo na efikasnost postupka. Međunarodni  priznati 

standard je da se sva teška i složena krivična djela mogu smatrati prethodnim deliktima shodno 

preporukama FATF. Prebacivanje tereta dokazivanja na okrivljenog iako dobro rješenje nije bitno 

doprinijelo efikasnosti u istragama za ovo krivično djelo. 

Kada je u pitanju dokazivanje pranja novca ne treba sporiti činjenicu da se nedvosmisleno 

mora dokazati da određena imovina potiče iz nelegalnog izvora ili preciznije da je oprani novac 

proistekao iz kriminalne djelatnosti. U toku istrage i suđenja  neophodno je utvrditi vezu između 

prethodnog delikta i imovine. U tom smislu potrebna je pouzdanija osnova za uspješnije 

dokazivanja nelegalnog izvora prihoda posebno u  odnosu na forenzičke istrage iz oblasti digitalnih 

tehnologija koje uključuju elektronske sisteme za skeniranje bankarskih baza podataka i 

visokosofisticirane softvere za detekciju relevantnih konekcija. 

U procesuiranim slučajevima zapažen je nedostatak odgovarajuće internacionalne saradnje u 

predmetima sa elementima inostranosti. Razmjena finansijsko obavještajnih podataka bila je 

prilično spora i skoro nedjelotvorna. U pogledu  razmjene kriminalistički releventnih informacija 

još uvijek postoje značajne limitacije. To se naročito odnosi na ograničenja u dijelu obezbjeđenja 

dokaza od pružaoca usluga koji se nalaze u inostranstvu i realizaciju specijalnih istražnih tehnika 

kao što su  presrijetanje komunikacija, analiza geolokacija telefona i slično.  
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Kada govorimo o metodici otkrivanja, rasvjetljavanja i dokazivanja krivičnog djela 

finansiranje terorizma može se konstatovati da ovaj oblik delinkvencije još uvijek nije dovoljno 

rasvijetljen u smislu detekcije brojnih načina izvršenja krivičnog djela.  Predmete iz ove oblasti 

dodatno komplikuje neophodnost obezbjeđenja kriminalistički relevantnih informacija iz više 

država i hronični nedostatak ažurnosti u postupanja zamoljenih država. Poseban izazov predstavlja 

uspostavljanje balansa između procesuiranja i presuđenja učinilaca i preveniranja terorističkih 

napada. Evideentan je deficit pravosnažnih osuđujućih presuda za krivično djelo finansiranje 

terorizma. Sve to ukazuje na brojne barijere na koje nailaze države prilikom istrage ovog zločina. 

Posmatrajući kaznenu politiku za ovo krivično djelo primjetno je da je ona blaga i izrečene kazne 

nijesu  srazmjerne težini zločina . 

 

2.5.1.Verifikacija hipoteze i odgovori na istraživačka pitanja 

 Istraživanje je u cjelosti potvrdilo glavnu hipotezu i dalo odgovor  na prvo istrživačko 

pitanje: Zašto je mali broj osuđenih lica za krivična djela pranje novca i krivična djela sa 

elementima terorizma u Crnoj Gori u odnosu na  broj prijavljenih i optuženih lica? Hipoteza je 

potvrđena i kroz odgovor na drugo istraživačko pitanje vezano za identifikaciju činilaca i  nisku 

stopu registrovanih krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma, odnosno visoku tamnu i 

sivu brojku kriminaliteta u ovoj oblasti. Na osnovu analize učinkovitosti metoda otkrivanja, 

rasvjetljavanja i dokazivanja ovih delikata u Crnoj Gori utvrđena je njihova neefikasnost u 

pogledu  detekcije i razjašnjavanja kompleksnih odnosa i veza ovih i predikatnih inkriminacija. 

Kada se tome doda  internacionalni karakter ovih delikata i sofisticirane forme izvršenja iz toga 

proizilazi da je zaostajanje za modifikovanim  oblicima operacionalizacije naznačenih krivičnih 

djela  generisano  deficitom inoviranih procedura, mehanizama i institucija neophodnih  za 

uspješno suprotstavljanje ovom kriminalnom fenomenu. 

 Drugu hipotezu u istraživanju koja viši indeks prikrivanja vezuje za redukciju procesuiranih 

učinilaca ovih delikta, rezultati istraživanja su  potvrdili, budući da je  pored prikrivanja krivičnog 

djela i učinioca skrivanjem ili uništavanjem tragova djela utvrđen u krivičnopravnom smislu visok 

stepen saučesništva bilo kao stvarni kada se prikriva korist od izvršenog delikta ili kao personalni 

koji podrazumijeva prikrivanje nosilaca kriminalnih aktivnosti da ne budu otkriveni i privedeni 

pravdi.  
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Istraživanje je pokazalo da amplifikacija proaktivnih istraga i standardizacija metoda otkrivanja, 

rasvjetljavanja, dokazivanja i sprječavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranja teroirzma, 

može bitno doprinijeti redukciji  visoke  stope nerasvijetljenosti ovih formi inkriminacija u Crnoj 

Gori. Na ovaj način dat je odgovor  na treće istraživačko pitanje koje polazi od nedjelotvornosti i 

nedostataka protektivnog sistema koji u potrebnoj mjeri ne djeluje na riziko faktore i ne sprovodi 

studiozne procjene rizika od izvršenja predmetnih inkriminacija. 

 U istraživanju je potvrđena i treća hipoteza koja polazi od premise da crnogorsko 

zakonodavstvo u oblasti pranja novca i finansiranja teroirzma nije u potpunosti kompatibilno sa 

evropskim standardima u dijelu kreiranja normativne osnove za efiaksniji krivični postupak. 

Imajući u vidu da je vladavina prava ključni uslov za ulazak Crne Gore u EU što potvrdjuje i novi 

pristup u pregovorima i metodologija, poglavlja 23 i 24 poslednja će se zatvoriti dok će napredak 

u oblasti pravosuđa i temljenih prava kao i pravde, slobode i bezbjednosti  određivati ukupan tok 

pregovora. Stoga je od krucijalne važnosti potpuna harmonizacija crnogorskog krivičnog 

zakonodavstva sa evropskim standardima u ovoj oblasti, što trenutno nije slučaj budući da je 

analiza pojedinih zakonskih rješenja pokazala  da je neophodno raditi na inoviranju pojedinih 

odredbi zakona iz krivično pravne oblasti. Ovo je ujedno i odgovor na četvrto istraživačko pitanje 

vezano za harmonizaciju nacionalnog pravnog sistema sa pravnim tekovinama EU. 

 U odnosu na četvrtu hipotezu koja polazi od pretpostavke da sudska praksa u Crnoj Gori 

nije u cjelosti harmonizovana sa pravnom tekovinom EU, odnosno  praksom Evropskog suda za 

ljudska prava u naznačenoj oblasti, istraživanje je kroz detaljnu empirijsku studiju ubjedljivo 

pokazalo održivost ove hipoteze. Analiza ključnih predmeta je pokazala da su crnogorski sudovi 

tek od 2018. godine polazili od koncepta koji podrazumijeva da se krivično djelo kojim je 

pribavljen novac ili druga imovina (predikatno krivično djelo) ne mora odrediti u onoj mjeri koja 

je potrebna da bi se neko oglasio krivim zbog takvog krivičnog djela, ako je ono predmet 

postupka, niti mora postojati pravosnažna odluka suda, ali je potrebno utvrditi radnju pribavljanja 

tog novca. Ukoliko organi gonjenja ne obezbijede dokaze da su novac ili druga imovina 

pribavljeni kriminalnom aktivnošću okrivljenima se izricala oslobađajuća presuda i pored 

činjenice da  su ekspertize pokazale da za novčana sredstva ili drugu imovinu  nema osnova u 

finansijskoj dokumentaciji. U nekim slučajevima nije došlo do osuđujuće presude iako je 

okrivljeni pravosnažno osuđen u nekoj od država EU za predikatno krivično djelo.  
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 Zbog toga  je istraživanje pokazalo da sudska praksa u CG nije kompatibilna sa praksom 

EU kada je u pitanju dokazivanje ovih inkriminacija, što predstavlja i odgovor na peto 

istraživačko pitanje vezano za determinaciju krucijalnih elemenata ovih krivičnih djela. 

3. Konačna ocjena disertacije 

 

3.1. Usaglašenost sa obrazloženjem teme 
 

Na osnovu studiozne analize svih strukturnih elemenata doktorske disertacije “ Suzbijanje 

pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom 

zakonodavstvu i praksi “ doktorandkinje Aleksandre Jovanović, Komisija je utvrdila da je ova 

respektabilna naučna studija  u cjelosti kompatibilna sa obrazloženjem teme koje je doktorandkinja 

podnijela a što je verifikovano od strane Senata UCG. Evidentno je da koncept istraživanja u svim 

segmentima odgovara opisu studije iz uvodnih razmatranja i da postoji visok stepen konceptualno 

metodološke saglasnosti sa  referentnim standardima u krivično pravnoj  oblasti. Shodno dubini 

analize i ostvarenim rezultatima ovo istraživanje u značajanoj mjeri nadilazi ranija istraživanja. 

Pravilna pozicioniranost i potvrda hipoteza kao i izuzetan značaj teme i korektna interpretacija 

dobijenih rezultata značajno se podudaraju sa teorijskom dimenzijom iz odgovarajućih djelova 

studije. 

 

3.2. Mogućnost ponovljivosti 
 

Polazeći od detaljne eksplikacije metodoloških postupaka implementiranih  tokom istraži 

vačkog procesa postoji nesporna mogućnost da se istraživanje ponovi sa identičnim rezultatima 

koji su dobijeni u ovom originalnom istraživanju. Upravo se replikabilnost može smatrati 

krucijalnim dokazom  pouzdanosti i valjanosti predmetnog istraživanja.  

3.3. Buduća istraživanja 

 

Imajući u vidu obim, dinamiku i složenost kriminaliteta istraživanog u ovoj studiji, a posebno 

njegov apsolutni i relativni porast, ostvareni rezultati u ovoj studija predstavljaju kvalitetnu 

dispoziciju za operacionalizaciju budućih istraživanja u krivičnoj i krivično pravnoj oblasti. 
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3.4. Ograničenja disertacije i njihov uticaj na vrijednost disertacije 

 

Objektivne limitacije disertacije su po svom uticaju irelevantne budući da se ljudska zajednica 

od svog nastanka do danas suočava sa sve opasnijim i brojnijim vidovima kriminalne aktivnosti 

zbog čega proučavane inkriminacije postaju sve kompleksnije, dok su evidentne tendencije 

usložnjavanja  stanja  u smislu povrede ili ugrožavanja najvećih vrijednosti čovjeka od strane 

nosilaca ovih kriminalnih aktivnosti. Polazeći od globalnih trendova u oblasti fenomenologije i 

etiologije kriminaliteta i njihovog uticaja na temeljna prava ličnosti realno je očekivanje da će ova 

naučna studija u budućnosti sve više dobijati na značaju. 

4.  Originalni naučni doprinos 

 

 Doktorska disertacija “Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i 

evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi” mr Aleksandre Jovanović  predstavlja sveobuhvatan i 

originalan naučnoistraživački rad koji daje značajan doprinos krivično pravnim i krivičnim naukama.   

 Originalni naučni doprinos doktorske disertacije u pogledu sasvim novih saznanja iskazan je u 

petom dijelu glave VI u kojem je po prvi put u dosadašnjoj krivičnoj i krivično pravnoj literaturi dokazana  

objektivna uzročna veza između krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, pranja novca i najtežih 

formi krvnih delikata. U ovom pionirskom poduhvatu objašnjena je fuzija profesionalnog i adaptibilnog tipa 

kriminalnih organizacija transnacionalnog karaktera  a kriminološka i kriminalistička dimenzija istraživanja 

izazvala je nakon publikovanja veliko interesovanje u naučnoj i stručnoj javnosti.  Značaj ovog dijela 

istraživanja je nemjerljiv zbog toga što su po prvi put identifikovani novi mehanizmi  djelovanja kriminalnih 

organizacija u svrhu vršenja krivičnih djela što bitno doprinosi efikasnijem suzbijanju i prevenciji ovih 

zločina od strane nadležnih državnih organa. 

Originalnost doktorske disertacije u pogledu novih saznanja iskazana je u četvrtom dijelu  

glave VI u kojem su izvorno obrađene etiološka, fenomenološka i viktimološka dimenzija pranja 

novca i finansiranja terorizma kao i u šestom dijelu  glave VI u kojem su obrađene sve tri dimenzije 

krimnalne pojave predikatnih krivičnih djela. 
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Naučni doprinos iskazan je u vidu proširenja postojećih saznanja u glavi V  u kojoj je obrađena metodika 

otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma u dijelu osvjetljavanja novih 

izvora saznanja i dopunjavanja postojećih operativno taktičkih i istražnih radnji. Na isti način iskazan je 

naučni doprinos i u glavi IV u kojoj je pored produbljene eksplikacije opšteg pojma predmetnih 

inkriminacija  izvršena integralna konkretizacija elemenata bića ovih krivičnih djela. Naučni doprinos se 

ogleda i u  definiciji strukturnih elemenata pojma organizovanog kriminaliteta koja je originalna i 

sveobuhvatna.Ova naučna studija će  doprinijeti razvoju krivično pravne i krivične naučne misli i predstavlja 

važan iskorak za buduća slična istraživanja i komparacije. Ona je pokazala trenutnu poziciju crnogorske 

države u oblastima krucijalnim za integraciju u EU i dala ključne smjernice za djelovanje u ovoj 

najzahtjevnijoj oblasti kako bi se država efikasnije izborila sa najtežim oblicima kriminaliteta. Ostvareni 

rezultati će koristiti  naučnoj i stručnoj javnosti kao nezaobilazna literatura za naučno istraživanje i 

sprovođenje zakona.  

 

5. Mišljenje i prijedlog komisije 

  

Doktorska disertacija pod nazivom “Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u 

crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi” mr Aleksandre Jovanović je urađena 

prema svim principima naučnog istraživanja. Ciljevi su precizno definisani, naučni pristup originalan i 

pažljivo izabran a metodologija rada  savremena. Rezultati su pregledno i sistematično prikazani i 

diskutovani, a iz njih su izvedeni odgovarajući zaključci. 

Na osnovu svega navedenog a imajući u vidu dosadašnji naučni rad kandidatkinje, Komisija 

pozitivno ocjenjuje doktorsku tezu i predlaže Vijeću Pravnog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne 

Gore da prihvati doktorsku disertaciju pod nazivom “Suzbijanje pranja novca i finansiranja 

terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi” mr Aleksandre 

Jovanović i odobri njenu javnu odbranu radi sticanja akademske titule doktora pravnih  nauka. 

 

























































 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИБЛИОГРАФИЈА  РАДОВА 

 

 

I.  РАДОВИ  ОБЈАВЉЕНИ  У  СРБИЈИ 

 

 

1. УЏБЕНИЦИ 

 

 

1. Кривично право II (Посебни део), издавач : Полицијска   академија, Београд, 1995. 

године, стр. 438 (коаутор Љубиша Јовановић) 

 

2. Практикум за кривично право I (Општи део), издавач : Полицијска  академија, 

Београд, 1996. године, стр.220 (коаутор Љубиша Јовановић)  

 

3. Практикум за кривично право II (Посебни део), издавач : Полицијска  академија, 

Београд, 1996. године, стр.380 (коаутор Љубиша Јовановић)  

   

4. Кривично право, Посебни део, издавач : Центар  за  публикације  Правног  

факултета, Ниш, 2000.године, стр. 587. (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав 

Ђурђић)  

 

5. Привредни  преступи  у  судској   пракси   - Практикум, издавач: Службени гласник, 

Београд , 2001.године , стр. 298. 

 

6. Кривично право II, (Посебни део), издавач : Полицијска академија, Београд, 2002. 

године, стр. 349. (коаутор Љубиша Јовановић)  

 

7. Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2002. године, стр.312. 

(коаутор Љубиша Јовановић)  

 

8. Кривично право, Посебни део, Друго издање, издавач : Бона фидес, Ниш, 2002. 

године, стр.624 (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)  

 

9. Кривично право I, Општи део, издавач : Полицијска академија, Београд, 2003. 

године, стр. 344 (коаутор Љубиша Јовановић)   

 

10. Практикум за кривично право, Књига прва, Општи део, издавач : Службени 

гласник, Београд, 2003. године, стр. 234 (коаутор Војислав Ђурђић)  

 

11. Практикум за кривично право, Књига друга, Посебни део, издавач : Службени 

гласник, Београд, 2003. године, стр. 285 (коаутор Војислав Ђурђић)  

 

12. Међународно кривично право , издавач : Номос, Београд, 2003. године, стр. 131 

(коаутор Војислав Ђурђић)  

13. Кривично право, Посебни део, Треће измењено и допуњено издање, издавач: 

Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 420 (коаутори Љубиша Јовановић и 

Војислав Ђурђић)  



 

14. Прекршајно право, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313 

(коаутор Предраг Димитријевић)  

 

15. Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2006. године, стр. 504. 

 

16. Кривично право, Посебни део, издавач: Номос, Београд, 2006. године, стр. 376 

(коаутор Војислав Ђурђић)  

 

17. Малолетничко кривично право, издавач ; Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 285 

 

18. Практикум за кривично право, Општи део, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, 

стр. 438 (коаутор Војислав Ђурђић)  

 

19. Практикум за кривично право, Посебни део, издавач : Беосинг, Београд, 2008. 

године, стр. 435 (коаутор Војислав Ђурђић)  

 

20. Кривично право, Општи део, друго измењено и допуњено издање, издавач : Номос, 

Београд, 2010. године, стр. 325. 

 

21. Кривично право, Посебни део, друго измењено и допуњено издање, издавач : 

Номос, Београд, 2010. године, стр. 278 (коаутор Војислав Ђурђић) 

 

22. E drejta penale, Pjesa e pergjithshme, издавач : Служба Координационог центра Владе 

Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Београд, 2010. године, 

стр. 389. 

 

23. E drejta penale, Kaptina e vecante, издавач : Служба Координационог центра Владе 

Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Београд, 2010. године, 

стр. 308 (коаутор Војислав Ђурђић)  

 

24. Малолетничко кривично право, издавач : Центар за публикације Правног факултета 

у Нишу, Ниш, 2011. године, стр. 225. 

 

25. Међународно кривично право, издавач : Центар за публикације Правног факултета 

у Нишу, Ниш, 2011. године, стр. 277. 

 

26. Политика сузбијања криминалитета, издавач : Центар за публикације Правног 

факултета у Нишу, Ниш, 2012. године, стр.458 (коаутор Миомира Костић) 

 

27. Корпоративно кривично право, издавач : Свен, Ниш, 2012. године, стр. 123. 

 

28. Прекршајно право, издавач : Свен, Ниш, 2012. године, стр. 149. 

 

29. Организовани криминалитет – кривичноправни аспекти, издавач : Свен, Ниш, 2012. 

године, стр.78. 

 

30. Еколошко кривично право, међународни и уставни основи, стварност и могућности, 

издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. 

године, стр.427 (коаутор Владан Јолџић) 



 

31. Кривично право, Општи део, издавач : Центар за публикације Правног факултета у 

Нишу, Ниш, 2012. године, стр.419. 

 

32. Кривично право, Посебни део, издавач : Центар за публикације Правног факултета, 

Ниш, 2013. године, стр. 340 (коаутор Војислав Ђурђић) 

 

33. Практикум за кривично право, Општи део, издавач:Центар за публикације Правног 

факултета у Нишу, Ниш, 2013. године, стр. 250. 

  

34. Кривично право, Посебни део, издавач : Досије, Београд, 2014. године, стр. 343. 

 

35. Практикум за кривично право, Посебни део, издавач : Центар за публикације 

Правног факултета у Нишу, Ниш, 2014. године, стр. 206. 

 

36. Кривично право, Општи део, издавач : Досије, Београд, 2016. године, стр. 398. 

 

37. Кривично право, Посебни део, издавач : Досије, Београд, 2017.године, стр. 375. 

 

38. Прекршајно право, издавач : Правни факултет, Ниш, 2018.године, стр. 252 (коаутор 

Душица Миладиновић Стефановић) 

 

 

2. МОНОГРАФИЈЕ 

 

 

1. Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, издавач : Полицијска 

академија, Београд,1996. године, стр. 186. 

 

2.  Кривично правна заштита менице и чека, издавач : Graficco, Београд, 1997. године, 

стр.100. 

 

3. Кривична дела фалсификовања, издавач: Задужбина Андрејевић, Београд, 2000. 

године, стр. 120 (коаутор Тарик Хашимбеговић) 

 

4. Амнестија и помиловање, издавач : Интермекс, Београд, 2001. године, стр. 95. 

 

5. Основи   искључења    кривичног    дела, издавач : Институт   за   криминолошка   и   

социолошка  истраживања, Београд, 2001. године , стр. 137   (коаутор Тарик 

Хашимбеговић) 

 

6. Кривично   дело   пореска   утаја, издавач : Институт   за   криминолошка   и   

социолошка   истраживања, Београд, 2001. године, стр. 152  (коаутор Тарик 

Хашимбеговић)   

 

7. Злоупотреба службеног положаја, издавач : Институт за криминолошка и 

социолошка истраживања, Београд, 2002. године, стр. 124 (коаутор Тарик 

Хашимбеговић) 

 



8. Кривичноправна заштита припадника полиције, издавач : Институт за криминолошка 

и социолошка истраживања, Београд, 2002. године, стр.154 (коаутор Тарик 

Хашимбеговић) 

 

9. Систем пореских деликата, издавач : Интермекс, Београд, 2004. године, стр. 163 

(коаутор Тарик Хашимбеговић) 

 

10. Злоупотреба службеног положаја и корупција, издавач : Номос, Београд, 2005. 

године, стр. 212.   

 

11. Избегавање плаћања пореза (фискални и кривичноправни аспекти), издавач ; 

Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2006. године, стр. 247 

(коаутор Милева Анђелковић) 

 

12. Правни аспекти извршења кривичних санкција, издавач : Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. године, стр. 350 (коаутор 

Зоран Стевановић) 

 

13. Тероризам – безбедносни и правни аспекти , издавач : Институт за политичке 

студије, Београд, 2007. године, стр. 330 (коаутор Миле Ракић) 

 

14. Корупција – изазов демократији, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 

2007. године, стр.488 (коаутори  Живојин Ђурић и Миле Ракић) 

 

15. Нужна одбрана и крајња нужда, издавач : Центар за публикације Правног факултета 

у Нишу, Ниш, 2007. године, стр. стр.264.  

 

16. Корупција у светлу заштите људских права, издавач : Беосинг, Београд, 2008. 

године, стр. 428 (коаутор Марина Гајић Гламочлија) 

 

17. Демократија и животна средина, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 

2008. године, стр. 370 (коаутор Миле Ракић)  

 

18. Кривично дело прања новца, издавач ; Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 354 

(коаутор Марина Гајић Гламочлија) 

 

19. Амнестија и помиловање у кривичном праву, издавач : Институт за криминолошка 

и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, стр. 168 (коаутор Зоран 

Стевановић) 

 

20. Пореска утаја – облици испољавања и мере заштите, издавач : Беосинг, Београд, 

2008. године, стр. 368 (коаутор Марина Гајић Гламочлија) 

 

21. Хартије до вредности – појам и злоупотреба, издавач : Беосинг, Београд, 2008. 

године, стр. 364 (коаутор Марина Гајић Гламочлија) 

 

22. Кривичноправна заштита исправа, издавач : Центар за публикације Правног 

факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 239.  

 



23. Систем еколошких деликата – еколошко казнено право, издавач : Центар за 

публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 369. 

 

24. Кривична дела корупције, издавач : Службени гласник, Београд, 2009. године, стр. 

265. 

 

25. Насиље и демократија, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2010. 

године, стр. 268 (коаутор Миле Ракић) 

 

26. Међународна кривична дела – одговорност и кажњивост, издавач : Центар за 

публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 300. 

 

27. Положај малолетника у кривичном праву, издавач : Центар за публикације Правног 

факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 222. 

 

28. Помиловање – теорија, пракса, законодавство, издавач : Атлантис, Ниш, 2010. 

године, стр. 140 (коаутори Војислав Ђурђић и Љубиша Здравковић) 

 

29. Изазови демократије – безбедносно-политички и правни аспекти, издавач : 

Институт за политичке студије, Београд, 2011. године, стр. 249 (коаутор Миле Ракић)  

 

30. Казне као облик друштвене реакције на криминалитет, издавач : Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. године, стр. 259 (коаутор 

Зоран Стевановић) 

 

31. Еколошки прекршаји у правном систему Републике Србије, издавач : Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр.516 (коаутор 

Владан Јолџић) 

 

32. Еколошки привредни преступи, издавач : Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања, Београд, 2013. године, стр. 331 (коаутор Владан Јолџић) 

 

33. Пореска кривична дела, издавач : Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања, Београд, 2016. године, стр. 200. 

 

34. Кривична дела убиства, издавач : Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања, Београд, 2017.године, стр.211.  

 

 

 

              3. КОМЕНТАРИ  ЗАКОНА  И   ПРИРУЧНИЦИ 

 

 

1. Коментар Закона о привредним преступима  са судском праксом и регистром 

појмова, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд, 1997. године, стр. 306. 

 

2. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција са судском праксом и регистром 

појмова, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд,1997. године, стр. 309. 

 



3. Збирка   прописа   о   помиловању   са   коментаром, издавач : Службени   гласник,  

Београд,   1999. године, стр. 82. 

 

4. Закон   о   оружју   и   муницији    Републике Србије   са   коментаром   и   пратећим   

прописима   и   Закон   о   оружју   Републике   Црне   Горе, издавач : Службени   

гласник, Београд, 1999. године, стр. 132. 

 

5. Збирка   закона   о   прекршајима   са   коментаром   и   праксом, издавач : Службени   

гласник, Београд, 2000. године, стр. 320. 

 

6. Коментар   Закона   о   извршењу   кривичних   санкција   Републике   Србије   са   

судском   праксом, пратећим   прописима   и   регистром   појмова   и   Закон   о   

извршењу   кривичних   санкција   Републике   Црне   Горе   са   пратећим   прописима, 

издавач : ”ЈП  Службени   лист   СРЈ”, Београд, 2000. године, стр. 455. 

 

7. Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом и регистром појмова, 

Друго допуњено издање, издавач : ЈП ”Службени лист СРЈ”, Београд, 2001. године, стр. 

368. 

 

8. Коментар Кривичног закона СР Југославије, издавач : Службени гласник, Београд, 

2002. године, стр. 455. 

 

9. Закон о оружју и муницији Републике Србије са коментаром и пратећим прописима и 

Закон о оружју Републике Црне Горе, Друго допуњено издање, издавач : Службени 

гласник, Београд, 2003. године, стр. 195. 

 

10. Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом, издавач : 

Номос, Београд, 2003. године, стр. 573. 

 

11. Збирка закона о прекршајима са коментаром и праксом, Друго измењено и 

допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 382. 

 

12. Заштита животне средине, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, 

стр. 508. 

 

13. Јавни ред и мир & оружје и муниција, издавач: Службени лист СЦГ, Београд, 2005. 

године, стр. 342. 

 

14. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, издавач : Службени 

лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313. 

 

15. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. 

године, стр. 149. 

 

16. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Друго допуњено 

издање, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 321. 

 

17. Закон о извршењу кривичних санкција са уводним коментаром, издавач : Службени 

лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 179. 



 

18. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Треће издање, 

издавач : Службени лист СРЈ, Београд, 2007. године, стр. 321.  

 

19. Koментар Закона о извршењу кривичних санкција , издавач: Службени гласник, 

Београд, 2008. године, стр. 309 (коаутор Зоран  Стевановић)  

 

 

4. ЛЕКСИКОГРАФСКА  ИЗДАЊА 

 

 

1. Лексикон   кривичног   права, издавач : ЈП ”Службени   лист   СРЈ”, Београд, 1998. 

године, стр. 730. 

 

2. Лексикон кривичног права, Друго, проширено издање, издавач : ЈП “Службени лист 

СРЈ”, Београд, 2002. године, стр. 801. 

 

3. Лексикон кривичног права, Треће измењено и допуњено издање, издавач : Службени 

гласник, Београд, 2006. године, стр. 816. 

 

4. Српско-албански правни лексикон, издавач : Координационо тело Владе Републике 

Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Београд, 2010. године, стр. 749 

(аутор двадесет одредница из области кривичног права и уредник) 

 

5. Лексикон кривичног права – четврто измењено и допуњено издање, издавач : 

Службени гласник, Београд, 2011. године, стр. 781. 

 

    

                           5. НАУЧНИ  И  СТРУЧНИ  РАДОВИ 

 

 

1. Примена кратких казни лишења слободе – Правни живот, Београд, број 4/1982. 

године, стр.465-474 

 

2. Кратке казне лишења слободе – Безбедност, Београд, број 2/1982. године, стр.131-135 

 

3. Насилничко понашање – Безбедност, Београд, број 5/1982.године, стр. 420-429 

 

4. Издавање чека без покрића – Безбедност, Београд, број 6/1982.године, стр.486-496 

 

5. Обележја   насилничког   понашања   из   чл. 220. КЗ  СРС – Безбедност, Београд, број 

5/1990. године, стр.459-473 

 

6. Недозвољена   производња   и   стављање   у   промет   опојних   дрога   из   чл. 245. 

КЗ  СФРЈ  -  Безбедност, Београд, број 6/1990. године, стр.588-600 

 

7. Кривично   дело   издавања   чека   без   покрића – Безбедност, Београд, број 1/1991. 

године, стр.3-15 

 



8. Кривично   дело  омогућавања  уживања  опојних   дрога   према  новом   кривичном  

законодавству – Безбедност, Београд, број 3/1991. године, стр.266-271 

 

9. Кривично  дело  давања  лажног   исказа – Безбедност, Београд, број 4/1991. године, 

стр. 391-401 

 

10. Убиство  детета  при  порођају – Безбедност, Београд, број  5/1991. године, стр.53о-

539 

 

11. Кривични  закон  Републике  Србије  у  светлу  предстојећих  измена  и  допуна – 

Безбедност, Београд, број 6/1991. године, стр.683-692 

 

12. Осврт  на  кривично  дело  убиства  на  мах – Безбедност, Београд, број 2/1992. 

године,  стр.183-192 

 

13. Обавезно  лечење  алкохоличара  и  наркомана  из  чл. 65. КЗ  СФРЈ – Безбедност, 

Београд, број 6/1992. године, стр.721-727 

 

14. Стање  и  проблеми  савременог  кривичног  законодавства  у  СР Југославији – 

Зборник радова Полицијске академије, Београд, број 1/1995. године, стр.21-34  

 

15. Кривична   дела   из   новог   Закона   о   девизном   пословању – Безбедност, 

Београд, број 4/1995.године, стр.445-453 

 

16. Савремене друштвене промене и кривично законодавство – Избор судске праксе, 

Београд, број 9/1995.године, стр.5-9 

 

17. Кривична дела према предлогу Закона о предузећима – Безбедност, Београд, број 

6/1995.године, стр.797-804 

 

18. Кривично дело неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога у 

теорији и пракси – Судска пракса, Београд, број 1/1996. године,стр.61-66 

 

19. Кривично дело давања лажног исказа у теорији и пракси – Избор судске праксе, 

Београд, број 3/1996.године, стр.13-17 

 

20. Институт помиловања према новом републичком закону – Безбедност, Београд, број 

1/1996.године, стр.19-26 

 

21. Неизвршење одлуке о враћању радника на рад као самостално кривично дело – 

Судска пракса, Београд, број 4/1996. године, стр.61-63 

 

22. Кривичноправни проблеми насилничког понашања – Бранич, Београд, број 2/1996. 

године, стр.26-35 

 

23. Теоријски и практични аспекти кривичног дела тешке крађе – Безбедност, Београд, 

број 3/1996.године, стр.305-320 

 

24. Обележја кривичног дела преваре – Избор судске праксе, Београд, број 7-

8/1996.године, стр.12-16 



 

25. Обележја кривичног дела разбојништва из чл. 168. КЗ РС – Судска пракса, Београд, 

број 9/1996.године, стр.62-65 

 

26. Амнестија према одредбама новог закона – Безбедност, Београд, број 5/1996. 

године,  стр.531-538 

 

27. Кривична дела у вези са опојним дрогама – Правни живот, Београд, број 9/1996. 

године, стр.183-199 

 

28. Институт крајње нужде у теорији и пракси – Правни зборник, Подгорица, број 1-

2/1996. године, стр.87-98 

 

29. Продужено кривично дело у теорији и пракси – Гласник Адвокатске коморе 

Војводине, Нови Сад, број 12/1996. године, стр.494-507 

 

30. Основне карактеристике општег дела Кривичног законика Југославије – Безбедност, 

Београд, број 1/1997.године, стр.3-14 

 

31. Мера безбедности обавезног лечења алкохоличара и наркомана у југословенском 

кривичном праву – Бранич, Београд, број 2/1997.године, стр.15-23 

 

32. Значај незнатне друштвене опасности у кривичном праву -   Правни зборник, 

Подгорица, број 1-2/1997.године, стр. 95-104 

 

33. Карактеристике кривичног дела неодазивања позиву и избегавања војне службе – 

Војно дело, Београд, број 4-5/1997.године, стр. 99-106 

 

34. О правној заблуди у кривичном праву -   Гласник Адвокатске коморе Војводине, 

Нови Сад, број 9/1997.године, стр. 311-327 

 

35. Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – Правни 

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

 

36. Карактеристике кривичног дела фалсификовања службене  исправе – Право теорија 

и пракса, Нови Сад, број 12/1997.године, стр.51-64 

 

37. Кривично правни асптект злоупотребе службеног положаја – Безбедност, Београд, 

број 6/1997.године, стр.806-818 

 

38. Кривично правна заштита ауторског права – Бранич, Београд, број 1/1998. године, 

стр.22-29 

 

39. Кривично правна заштита војне тајне – Војно дело , Београд, број 2/1998. године, 

стр.67-79 

 

40. Кривично правни значај института нужне одбране – Правни зборник, Подгорица, 

број  1-2/1998. године, стр.128-143 

 



41. Обележја компјутерског криминалитета – Правни информатор, Београд, број 3/1998. 

године, стр.56-62 

 

42. Кривично правни значај поврата – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови 

Сад, број 7-8/1998. године, стр. 291-306 

 

43. Карактеристике кривичног дела злоупотребе процене из чл. 438. Закона о 

предузећима – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1998.године, стр.41-44 

 

44. Мера безбедности забране управљања моторним возилом као фактор превенције 

саобраћајног криминалитета – Зборник радова I V симпозијума са међународним 

учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима”, Нови Сад, 1998.године, 

стр.395-400 

 

45. Примена мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи као фактор превенције криминалитета – Зборник радова са 

саветовања Дефектолошког факултета “Превенција криминалитета”, Београд, 

1998.године, стр.184-202 

 

46. Теоријски и практични аспекти кривичног дела проневере – Право теорија и пракса, 

Нови Сад, број 10/1998.године, стр.31-37 

 

47. Право на живот и нужна одбрана – Правни живот, Београд, број 9/1998.године, 

стр.43-61 

 

48. Кривично правна заштита исправа – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 2/1999. 

године, стр. 8-20 

 

49. Кривично дело самовлашћа – теоријски и практични аспект – Бранич, Београд, број   

1/1999. године, стр. 9-15 

 

50. Кривично дело ометања овлашћеног службеног лица у обављању послова 

безбедности – теоријски и практични аспект – Безбедност, Београд, број  1/1999.године, 

стр. 42-55 

 

51. Оснивање, надлежност и поступање међународног кривичног суда – Судска пракса, 

Београд, број 5/1999.године, стр. 70-75 

 

52. Злочин геноцида у међународном и кривичном праву – Избор судске праксе, 

Београд,  број 5/1999.године, стр. 5-9 

 

53. Теоријски и практични аспекти кривичног дела недозвољене трговине – Право, 

теорија и пракса, Нови Сад, број 5-6/1999. године, стр. 11-20 

 

54. Извршење казне затвора према новим законским решењима – Право, теорија и 

пракса, Нови Сад, број 9/1999.године, стр. 26-35 

 

55. Институт помагања у извршењу кривичног дела – теоријски и практични аспекти – 

Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 7-8/1999. године, стр. 223-241 

 



56. Накнада штете причињене кривичним делом, привредним преступом и прекршајем 

– Правни информатор, Интермекс, Београд, 1999.године, стр. 38-49 

 

57. Извршење смртне казне према новим законским решењима – Гласник Адвокатске 

коморе Војводине, Нови Сад, број 10/1999. године, стр. 352-357 

 

58. Мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања  у здравственој 

установи у практичној примени – Бранич, Београд, број 3-4/1999.године, стр.13-25 

 

59. Кривично дело изазивања опште опасности – теоријски и практични аспект – 

Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/1999.године, 

стр.49-65 

 

60. Теrrоrism in Коsovo and Metohija – criminal legal aspects – Review of International 

affairs, Београд, број 1085-86/1999.године, стр. 19-22 

 

61. Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Правни зборник, 

Подгорица, број 1-2/1999-2000. године, стр. 118-134 

 

62. Карактеристике кривичног дела из чл.33. Закона о оружју и муницији – Право, 

теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2000. године, стр.34-45 

 

63. Кривично правна заштита стражарске, патролне или друге сличне службе – Војно 

дело, Београд, број 3/2000. године, стр.79—86 

 

64. NATO genоcide in FR Yugoslavia – Review of Interational affairs, Београд, број 1091-

1093/2000. године, стр. 62-67 

 

65. Институт помиловања  у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и 

пракса, Нови Сад, број 7-8/2000. године, стр. 30-38 

      

66. Карактеристике одговорности за привредне преступе у нашем праву – Право 

теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2000. године, стр.33-40 

 

67 Појам, садржина и правна природа помиловања – Судска пракса, Београд, број 9-

10/2000.  године, стр.68-72 

 

68. Право на живот у светлу института крајње нужде – Правни живот, Београд, број 

9/2000. године, стр.91-106 

 

69. Амнестија у кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 11-12/2000. године, 

стр.64-68 

 

70. Кривично правна заштита припадника полиције према одредбама Закона о јавном 

реду и миру – Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број  

3/2000.године, стр.33-49 

 

71. Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја у теорији, пракси и упоредном 

законодавству – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2001.године, стр.42-53 

 



72. Кривично дело из чл.33.Закона о оружју и муницији – теоријски и практични аспект 

– Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 53/2000.године, стр.5-18 

 

73. Кривично правни појам и обележја тероризма – Војно дело, Београд, број 

3/2001.године, стр.70-82 

 

74. Кривично  правни  аспекти    корупције  - Економика, Београд, број 3/2001. године, 

стр.75-78 

 

75. Порески прекршаји – Економика, Београд, број 4-5/2001. године, стр.124-128 

 

76. Накнада штете причињене кривичним делом, привредним преступом и прекршајем 

– Про инфо, Београд, број 12/2001.године, стр.20-24 

 

77. Убиство службеног или војног лица при обављању послова безбедности као посебан 

облик тешког убиства – Правни живот, Београд, број 9/2001. године, стр.55-72 

 

78. Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Судска пракса, Београд, број 9-

10/2001.године, стр.59-65 

 

79. Казнена одговорност за непрописан превоз експлозивних и других опасних 

материја-зборник радова саветовања са међународним учешћем  “Управљање ризиком 

и осигурање у индустрији, транспорту и складиштењу”, Београд, 2001.године, стр.357-

360 

 

80. Обележја кривичног дела спречавања овлашћеног службеног лица у обављању 

послова безбедности и одржавања јавног реда и мира – Безбедност, Београд, број 

5/2001.године, стр.587-600 

 

81. Институт подстрекавања у кривичном праву –Право, теорија и пракса, Нови Сад, 

број 10/2001.године, стр.9-26 

 

82. Новчана казна у југословенском кривичном праву - Правни зборник, Подгорица, 

број 1-2/2001.године, стр.230-243 

 

83. Кривично правни аспекти злоупотребе опојних дрога – Билтен Окружног суда  

Београду, Београд, број 56/2001.године, стр-44-62 

 

84. Criminal law aspects of accidental provocation of environmental hazards by causing 

general alertness (коаутор Милан Милошевић ) – Наука, безбедност, полиција, Београд, 

број 2/2001.године, стр.1-16 

 

85. Обележја кривичног дела пореске утаје – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 

1/2002. године, стр.7-22 

 

86. Мере безбедности медицинског карактера у југословенском кривичном праву – 

Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, 2000-2001.године, стр-123-152 

 

87. Кривично правна заштита животне средине – Судска пракса, Београд, број 2-3/2002. 

године, стр.53-59 



 

88. Савремени системи високошколског образовања припадника полиције (коаутор 

Ђорђе Ђорђевић) – Зборник радова Округлог стола са међународним учешћем:  

”Реформа полицијског школства”, Београд, 2002.године, стр.114-123 

 

89. Кривично правни аспекти и улога полиције у превенцији имовинског 

криминалитета – Зборник радова научно стручног саветовања са међународним 

учешћем :” Место и улога полиције у превенцији криминалитета”, Београд, 

2002.године, стр.357-380 

 

90. Кривична дела разбојничке крађе и разбојништва у теорији, пракси и упоредном 

праву – Безбедност , Београд, број 2/2002. године, стр.247-267 

 

91. Појам, карактеристике и дејство незнатне друштвене опасности – Право, теорија и 

пракса, Нови Сад, број 4/2002.године, стр.37-51 

 

92. Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа унутрашњих послова 

– Зборник радова са саветовања : ”Деликти насиља”, Београд, 2002.године, стр.127-138 

 

93. Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Војно дело, Београд, број 2-

3/2002. године, стр.80-92 

 

94. Тhe scope and quality of achieved knowledge and skills of students at Police academy 

(коаутори Љубомир Стајић, Ђорђе Ђорђевић, Милан Милошевић и Владимир Брковић) 

- Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2002. године, стр.59-73 

 

95. Заштита животне средине у упоредном кривичном законодавству – Зборник 

Факултета цивилне одбране, Београд, 2001.године, стр.139-152 

 

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

Зборник радова Шестог симпозијума са међународним учешћем “Превенција 

саобраћајних незгода на путевима”, Нови Сад, 2002.године, стр.371-376 

 

97. Превенција криминалитета у локалној заједници – Локална самоуправа, Ниш, број 

9-10/2002.године, стр.14-22 

 

98. Институт саизвршилаштва у кривичном праву – Право, теорија и пракса, Нови Сад, 

број 11/2002.године, стр.14-26 

 

99. Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама – Зборник 

радова Десетог саветовања са међународним учешћем “Системска анализа штета у 

привреди, осигурање и превентивно инжењерство”, Београд, 2002.године, стр.201-204 

 

100. Одговорност за штету изазвану пожаром и експлозијом – Зборник радова Десетог 

саветовања са међународним учешћем : ”Системска анализа штета у 

привреди,осигурање и превентивно инжењерство”, Београд, 2002.године, стр.205-209  

(коаутор Милан Милошевић) 

 

101. Убиство при безобзирном насилничком понашању – теоријски и практични 

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



 

102. Систем имовинских кривичних санкција у југословенском кривичном праву – 

Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2002. године, стр.59-73 

 

103. Систем међународних кривичних дела – Судска пракса, Београд, број 

4/2003.године, стр.72-78 

 

104. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – Правни 

информатор, Београд, број 6/2003. године, стр.53-58 

 

105. Кривично дело избегавања плаћања пореза према Закону о пореском поступку и 

пореској администрацији – Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 59/2003. 

године, стр. 74-91 

 

106. Примена казне затвора као средства државног реаговања на криминалитет – 

Зборник радова са XI семинара права ‘’Стратегија државног реаговања на криминал’’, 

Београд, 2003. године, стр.497-509 

 

107. Кривичноправна заштита живота припадника полиције при обављању службене 

дужности – Зборник радова са међународног научно-стручног саветовања 

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

Београд, 2003. године, стр. 99 - 118 

 

108. Безбедносни и правни аспекти прања новца – Наука, безбедност, полиција, 

Београд, број 1/2003. године, стр. 93-117 (коаутор Љубомир Стајић) 

 

109. Карактеристике међународног кривичног права - Избор судске пракса, Београд, 

број 12/2003. године, стр.16-21 

 

110. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – Судска пракса, 

Београд, број 9/2003. године, стр. 52-57 

 

111. Систем еколошких кривичних дела у нашем правном систему – Судска пракса,   

Београд, број 11-12/2003. године, стр. 60-71 

 

112. Одговорност за ризик у животној средини у републичком кривичном 

законодавству – Зборник радова међународне еко конференције ''Заштита животне 

средине градова и приградских наеља'', Нови Сад, 2003. године, стр. 245-250 (коаутор 

Павле Тодоровић)  

 

113. Основе правног уређења и заштите од ризика у животној средини – Зборник 

радова Факултета цивилне одбране у Београду, Београд, 2003. године, стр. 227- 253 

 

114. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању казне у 

кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 43/2003. године, 

стр. 180-212 

 

115. Убиство више лица – Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 167-179 

 



116. Прање новца у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и пракса, Нови 

Сад, број 1/2004. године, стр.45-56 

 

117. Појам и карактеристике привредних кривичних дела из споредних закона – Судска 

пракса, Београд, број 1/2004. године, стр.70-78 

 

118. Основни институти међународног кривичног права – Безбедност, Београд, број 

2/2004. године, стр. 157-176 

 

119. Појам и карактеристике службених кривичних дела – Судска пракса, Београд, број 

5/2004. године, стр. 55-62 

 

120. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела - Зборник 

радова са међународног научног скупа :’’Примена међународних кривичних стандарда 

‘’, Тара, 2004. године, стр. 219-244 

 

121. Подстрекавање као облик саучесништва у извршењу кривичног дела - Зборник 

радова са  округлог стола са међународним учешћем:’’Сузбијање криминалитета – 

деценија после смрти професора Водинелића’’, Београд, 2004. године, стр. 411-426 

 

122. Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – Зборник 

радова са саветовања:’’Тешки облици криминала’’, Београд, 2004. године, стр. 345-368 

 

123. Карактеристике кривичног дела злоупотребе службеног положаја – Судска пракса, 

Београд, број 7-8/2004. године, стр. 57-64 

 

124. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – CD зборник радова 

са саветовања :’’Злоупотребе информационих технологија’’, Тара, 2004. године 

(коаутор Тарик Хашимбеговић) 

 

125. Појам и основне карактеристике међународног кривичног права – Наука, 

безбедност, полиција, Београд, број 1/2004. године, стр. 71-91 

 

126. Систем деликата у функцији спречавања саобраћајних незгода на путевима – 

Зборник радова VII симпозијума са међународним учешћем :’’Превенција саобраћајних 

незгода на путевима’’, Нови Сад, 2004. године, стр. 440-444  

 

127. Кривичноправна заштита живота припадника полиције у обављању службене 

дужности – Зборник радова  Више школе унутрашњих посова, Београд, 2004. године, 

стр. 32-51 (коаутор Бобан Симић) 

 

128. Значај кривичног правосуђа за одржавање мира и безбедности човечанства – 

Зборник радова Факултета цивилне одбране, Београд, број 2004. године, стр. 269-291 

 

129. Assessing a penalty in crimnal law – Yugoslav law, Beograd, broj 1-3/2004. godine, str. 

5-30 

 

130. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном законодавству – 

Страни правни живот, Београд, број 2-3/2004. године, стр. 85-103  

 



131. Покушај као стадијум у извршењу кривичног дела – Зборник Правног факултета у 

Нишу, Ниш, број 45/2004.године, стр.117-139 

 

132. Карактеристике општег дела новог Кривичног законика Републике Црне Горе – 

Перјаник, Даниловград, број 7/2005. године, стр. 25-29 (коаутор Бобан Симић) 

 

133. Значај нужне одбране и крајње нужде у кривичном праву – Правни информатор, 

Београд, број 4/2005. године, стр. 62-70 

 

134. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном законодавству – 

Безбедност, Београд, број 2/2005. године, стр. 181-200 

 

135. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела – CD 

Зборник радова са макропројекта: '' Стварање услова за развој модерног правног и 

друштвено-економског система Србије као демократске државе'', Ниш, 2005. године, 

стр.216-233 

 

136. Међународно кривично правосуђе у функцији одржавања и заштите мира и 

међународне безбедности – Међународни проблеми, Београд, број 1-2/2005. године, 

стр. 31-57 

 

137. Злоупотреба опојних дрога у међународном кривичном праву – Судска пракса, 

Београд, број 6/2005. године, стр. 67-73 

 

138. Кривичноправни аспекти превенције имовинског криминалитета – Право, теорија 

и пракса, Нови Сад, број 7-8/2005. године, стр. 11-29 

 

139. Пореска евазија  и пореска кривична дела – Безбедност, Београд, број 4/2005. 

године, стр. 541-564 

 

140. Карактеристике међународног кривичог права – Право, теорија и пракса, Нови 

Сад, број 9-10/2005. године, стр. 35-45 

 

141. Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије – 

Судска пракса, Београд, број 10-11/2005. године, стр. 46-56 

 

142. Појам, елементи и карактеристике међународног кривичног дела – Страни правни 

живот, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 277-298  

 

143. Нека спорна питања код кривичног дела фалсификовања исправе – Билтен 

Окружног суда у Београду, Београд, број 69/2005. године, стр. 49-61 

 

144. Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – Правни живот, Београд, 

број 9/2005. године, стр. 197-217 

 

145. Систем имовинских кривичних санкција у кривичном праву Србије и  Црне Горе – 

Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2005. године, стр. 613-628 

 

146. Положај малолетника у кривичном праву према новим законским решењима – 

Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 46/2005. године, стр. 159-176 



 

147. Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и трговине 

опојним дрогама – Страни правни живот, Београд, број 3/2005. године, стр. 125-136 

 

148. Оснивање, надлежност и поступање међународног кривичног суда – Правни 

нформатор, Београд, број 2/2006. године, стр. 60-66 

 

149. Систем санкција у новом Закону о прекршајима – Гласник АК Војводине, Нови 

Сад, број 4/2006. године, стр. 150-175 

 

150. Динамика и структура кривичних дела из Закона о јавном реду и миру – 

Безбедност, Београд, број 3/2006. године, стр. 449-464 

 

151. Радноправни статус осуђеног лица у кривичном праву – Радно и социјално право, 

Београд, број 1-6/2006. године, стр. 228-245 (коаутор Борислав Петровић) 

 

152. Шест деценија од доношења Нирнбершке пресуде – Правни информатор, Београд, 

број 9/2006. године, стр. 53-60 

 

153. Основне карактеристике кривичног законодавства Карађорђеве Србије – 

Пешчаник, Ниш, број 4/2006. године, стр. 89-102 

 

154. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном закону Републике Србије – 

Безбедност, Београд, број 5/2006. године, стр. 689-711 

 

155. Кривица у новом Кривичном законику – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 

9/2006. године, стр. 475-507 

 

156. Убиство на свиреп и подмукао начин – Правни живот, Београд, број 9/2006. 

године, стр. 97-113 

 

157. Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Зборник Института за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2006. године, стр. 195-204 

(коаутор Зоран Стевановић) 

 

158. Нови концепт кривице у кривичном праву Републике Србије – Зборник  радова 

Правног факултета у Нишу, Ниш, број 47/2006. године, стр. 33-62 (коаутор Борислав 

Петровић) 

 

159. Појам кривичног дела у светлу ''учења о неправу'' Јована Стерије Поповића – 

Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 48/2006. године, стр. 53-75 

(коаутор Борислав Петровић) 

 

160. Основи који искључују кривицу - Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2006. 

године, стр.. 640-659 

 

161. Покушај кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, Београд, број 3-

4/2006. године, стр. 1431-1450 

 



162. Одговорност правних лица у кривичном праву Босне и Херцеговине – Страни 

правни живот, Београд, број 1-3/2006. године, стр. 284-302 

 

163. Амнестија у кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 2/2007. године, стр. 

59-65 (коаутор Борислав Петровић)  

 

164. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном праву Републике Србије – 

Судска пракса, Београд, број 5/2007. године, стр. 62-74 

 

165. Новине у кривичном законодавству о малолeтницима у светлу ресторативне 

правде – Темида, Београд, број 1/2007. године, стр. 15-23 

 

166. Историјски  развој  система кривичних санкција – Пешчаник, Ниш, број 5/2007. 

године, стр. 125-147 

 

167. Кривична одговорност правних лица у савременом кривичном праву – Зборник 

радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 49/2007. године, стр. 185-209 (коаутор 

(Борислав Петровић) 

 

168. Улога Европске уније у борби против прања новца и корупције – Зборник радова 

Института за упоредно право и Канцеларије Владе Србије за придруживање ЕУ 

:''Педесет година Европске уније'', Београд, 2007. године, стр. 377-401 

 

169. Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Гласник АК Војводине, 

Нови Сад, број 6/2007. године, стр.171-179 

 

170. Основне карактеристике извршног кривичног права – Ревија за криминологију и 

кривично право, Београд, број 2/2007. године, стр. 99-117 (коаутор Зоран Стевановић) 

 

171. Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – Право, 

теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2007. године, стр. 27-41 

 

172. Систем васпитних мера у домаћем и упоредном праву – Страни правни живот, 

Београд, број 1-2/2007. године, стр.174-202 

 

173. Примена института нужне одбране у теорији и пракси кривичног права – Зборник 

радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 50/2007. године, стр.51-85 

 

174. Међународно кривично правосуђе као средство за заштиту међународе 

безбедности – Политичка ревија, Београд, број 1/2007. године, стр.265-290 

 

175. Европска унија у борби против организованог криминала – Српска политичка 

мисао, Београд, број 3-4/2007. године, стр. 47-68 

 

176. Criminal legal aspects of money laundering in law system of Republic of Serbia – Facta 

universitatis, Series : Economics and Organization, Niš, broj 2/2007. godine, str. 143-152  

 

177. Појам и карактеристике малолетничког кривичног права у Републици Србији – 

Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 1/2008. године, стр. 119-135 

(коаутор Зоран Стевановић) 



 

178. Алтернативне мере за малолетне учиниоце кривичних дела у домаћем и упоредном 

праву - Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 77/2008. године, стр. 54-81 

 

179. Кривичне санкције за малолетне учиниоце кривичних дела – Судска пракса, 

Београд, број 5/2008. године, стр. 68-75  

 

180. Злоупотреба службеног положаја у локалној самоуправи – Политичка ревија, 

Београд, број 2/2008. године, стр.509-521 

 

181. Корупција у правној теорији и пракси – Теме, Ниш, број 4/2008. године, стр. 849-

866 

 

182. Историјски развој кривичних дела корупције – Пословна економија, Нови Сад, 

број 2/2008. године, стр. 9-34 

 

183. Кривична дела корупције у упоредном кривичном законодавству  - Страни правни 

живот, Београд, број 3/2008. године, стр. 179-213 

 

184. Кривична дела угрожавања живота у тучи – Правни живот, Београд, број 9/2008. 

године, стр. 71-90 

 

185. Расправа о кривичној одговорности правних лица у савременом кривичном праву – 

Зборник радова : Приступ правосуђу, инструменти за имплементацију европских 

стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2008. године, стр.319-343 

 

186. Место и улога помиловања у функцији сузбијања криминалитета – Зборник 

Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2008. 

године, стр. 83-116 (коаутор Зоран Стевановић) 

 

187. Кривичноправна заштита изборних права – Политичка ревија, Београд, број 

3/2008. године, стр. 689-708 

 

188. Кривична дела корупције и казнена политика судова у Републици Србији – 

Безбедност, Београд, број 4/2008. године, стр. 50-65 

 

189. Појам, карактеристике и садржина амнестије у кривичном праву – Зборник 

Правног факултета у Нипу, Ниш, број 52/2008. године, стр. 63-91 

 

190. Систем кривичних санкција за малолетне учиниоце кривичних дела – Ревија за 

криминологију и кривично право, Београд, број 3/2008. године, стр. 113-134 (коаутор 

Зоран Стевановић) 

 

191. Корупција као облик угрожавања владавине права у Србији – Зборник радова : 

Србија – политички и институционални изазови, Београд, 2008. године, стр. 385-417 

 

192. Надлежност Европске уније  у спречавању и сузбијању корупције – Политичка 

ревија, Београд, број 4/2008. године, стр. 1139-1160 

 



193. Последице безобзирности насилничког понашања – Социјална мисао, Београд, 

број 1/2009. године, стр. 43-52 

 

194. Улога стандарда међународне заједнице у уређивању и заштити животне средине – 

Политичка ревија, Београд, број 1/2009. године, стр. 165-186 

 

195. Кривичноправна заштита хартија од вредности – Пословна економија, Нови Сад, 

број 1/2009. године, стр. 11-33 

 

196. Пореска утаја у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, 

Београд, број 2/2009. године, стр. 159-188 

 

197. Историјски развој кривичних дела корупције – Пешчаник, Ниш, број 7/2009. 

године, стр. 200-219 

 

198. Европска унија у сузбијању корупције – Европско законодавство, Београд, број 27-

28/2009. године, стр.9-21 

 

199. Европски стандарди и заштита животне средине – Европско законодавство, 

Београд, број 27-28/2009. године, стр. 125-141 

 

200. Корупцијa као безбедносни изазов и њено сузбијање у Републици Србији, Зборник 

радова : Србија, безбедносни и институционални изазови, Београд, 2009. године, стр. 

195-219 

 

201. Улога кривичнх санкција у успостављању и заштити владавине права и правне 

државе – Tеме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 761-782 

 

202. Пореска утајa у новом кривичном праву Републике Србије – Tеме, Ниш, број 

3/2009. године, стр. 823-836 

 

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

број 9/2009. године, стр. 593-614 

 

204. Систем уређења и заштите животне средине – Политичка ревија, Београд, број 

3/2009. године, стр. 87-110 

 

205. Систем међународних кривичних дела – Зборник радова : Приступ правосуђу, 

инструменти за инплементацију европских стандарда у правни систем Републике 

Србије, Ниш, 2009. године, стр. 317-344 

 

206. Европско кривично право у систему међународног кривичног права – Европско 

законодавство, Београд, број 29-30/2009. године, стр. 16-41 

 

207. Примена алтернативних мера за малолетнике у кривичном праву – Зборник 

Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2009. 

године, стр. 37-64 (коаутор Зоран Стевановић) 

 

208. Suppressing tax embezzlement in the Republic of Serbia – Zbornik radova : Serbian law 

in transition, - changes and challenges, Beograd,2009. godine, str. 191-217 



 

209. Појам, принципи и извори међународног кривичног права – Зборник радова 

Правног факултета у Нишу, Ниш, број 53/2009. године, стр.71-89 

 

210. Пореска утаја у светлу историјских правних споменика у Републици Србији – 

Пословна економија, Нови Сад, број 2/2009. године, стр. 13-39 

 

211. Пореска утаја као облик угрожавања функција социјалне државе – Политичка 

ревија, Београд, број 4/2009. године, стр. 125-148 (коаутор Златко Николић) 

 

212. Појам и елементи међународног кривичног дела – Архив за правне и друштвене 

науке, Београд, број 1-2/2009. године, стр. 21-48    

 

213. Примена васпитних налога према малолетним деликвентима – Социјална мисао, 

Београд, број 1/2010. године, стр. 77-92 

 

214. Сузбијање прања новца у Европској унији – Европско законодавство, Београд, број 

31-32/2010. године, стр. 18-38 

 

215. Систем међународних кривичних дела – Политичка ревија, Београд, број 2/2010. 

године, стр. 123-146 

 

216. Облици угрожавања еколошке безбедности – Зборник радова : Србија, изградња 

националне безбедности, Београд, 2010. године стр. 275-297 

 

217. Систем санкција у међународном кривичном праву – Зборник радова Правног 

факултета у Косовној Митровици, Косовска Митровица, 2010. године, стр. 33-67 

 

218. Историјски развој идеје о одговорности за међународне злочине – Пешчаник, Ниш, 

број 8/2010. године, стр. 130-141 

 

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

број 9/2010. године, стр. 33-52 

 

220. Европски стандарди и неформалне мере у малолетничком кривичном праву – 

Европско законодавство, Београд, број 33-34/2010. године, стр. 19-42 

 

221. Примена новчане казне у кривичном праву Републике Србије – Зборник Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 55/2010. године, стр. 47-72 

 

222. Одговорност у међународном кривичном праву – Зборник радова : Право на 

приступ правосуђу, инструменти за инплементацију европских стандарда у правни 

систем Републике Србије, Ниш, 2010. године, стр. 267-286 

 

223. Одмеравање казне у кривичном праву – олакшавајуће и отежавајуће околности – 

Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 2/2010. године, стр. 129-145 

 

224. Прање новца у условима транзиције – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2010. 

године, стр. 31-50 

 



225. Заштита животне средине у упоредном кривичном праву – Страни правни живот, 

Београд, број 3/2010. године, стр. 257-286 

 

226. Улога мера безбедности у сузбијању криминалитета – Зборник Института за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2010. године, стр. 51-69 

 

227. Сузбијање корупције у Србији  - законска решења и казнена политика – Годишњак 

Универзитета Едуцонс, Нови Сад, број 1/2010. године, стр. 71-111 

 

228. Покушај у европском кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, 

број 2/2011. године, стр.115-130 

 

229. Застарелост кривичног дела – Европско законодавство, Београд, број 35-36/2011. 

године, стр. 21-31 

 

230. Положај старих лица у кривичном праву – Зборник радова : Стари у Србији, 

проблеми и изазови, Ниш, 2011. године, стр. 97-115 

 

231. Покушај кривичног дела у правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 9/2011. 

године, стр. 198-216 

 

232. Србија и Хашки трибунал између права и политике – Српска политичка мисао, 

Београд, број 3/2011. године, стр.321-347 

 

233. Примена казне малолетничког затвора – Теме, Ниш, број 2/2011. године, стр. 421-

439 

 

234. Корупција у међународном и упоредном кривичном праву – Гласник АК 

Војводине, Нови Сад, број 3/2011. године, стр.111-151 

 

235. Принцип законитости од Валтазара Богишића до данашњих дана – Споменица 

Валтазару Богишићу, Књига прва, Београд, 2011. године, стр. 395-408 

 

236. Примена института крајње нужде у немачком кривичном праву – Зборник радова : 

Увод у право Немачке, Београд, 2011. године, стр.279-290 

 

237. Политика сузбијања криминалитета у функцији ефикасности система безбедности 

Србије, Зборник радова : Србија, изградња капацитета система безбедности, Београд, 

2011. године, стр. 197-219 

 

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

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

 

239. Крвична одговорност за примање и давање мита – Ревија за криминологију и 

кривично право, Београд, број 2-3/2011. године, стр.357-372 

 

240. Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Србије – Зборник 

Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2011. 

године, стр. 159-183 

 



241. Злочин геноцида у теорији и пракси – међународно и домаће кривично право – 

Војно дело, Београд, број 1/2011. године, стр.70-88 

 

242. Екстрадиција – европски стандарди и право Републике Србије – Европско 

законодавство , Београд, број 37-38/2011. године, стр.78-89 

 

243. Међународно кривично правосуђе између права, правде, помирења и права жртава 

– Међународни проблеми, Београд, број 4/2011. године, стр. 536-566 

 

244. Environmental crime in the Republic of Serbia : theory, practice and legislation – Facta 

universitatis- Law and Politics, Niš, broj 2/2011. godine, str.109-134  

 

245. Међународни злочини у кривичном законодавству Републике Србије – Зборник 

радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 59/2012. године, стр.1-26 

 

246. Европски стандарди о тортури и право Републике Србије – Европско 

законодавство, Београд, број 39-40/2012. године, стр. 26-37 

 

247. Пореска утаја у историјским правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 

10/2012. године, стр. 244-258 

 

248. Сузбијање организованог криминала у функцији европских интеграција – Српска 

политичка мисао, Београд, број 3/2012. године, стр.323-343 

 

249. Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву – Страни правни живот, 

Београд, број 3/2012. године, стр. 468-487 

 

250. Одговорност за кривична дела извршена путем медија – Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 61/2012. године, стр. 203-222 

 

251. Облици испољавања међународног кривичног дела – Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 62/2012. године, стр. 91-112 

 

252. Убиство из ниских побуда учиниоца – Правни живот, Београд, број 9/2012. године, 

стр. 229-244 

 

253. Заштита животне средине у споредном кривичном законодавству – Европско 

законодавство, Београд, број 41/2012. године, стр. 330-350 

 

254. Службена кривична дела – одговорност и кажњивост – Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 63/2012. године, стр.39-61 

 

255. Злоупотреба службеног положаја – Зборник Института за криминолошка и 

социолошка истраживања, Београд, број 2/2012. године, стр. 53-68 

 

256. Одговорност за кршење изборних права – Политичка ревија, Београд, број 1/2013. 

године, стр. 275-295 

 

257. Међународно кривично право између права и политике – Међународни проблеми, 

Београд, број 1/2013. године, стр. 42-67 



 

258. Рад у јавном интересу – теорија, пракса, законодавство – Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 64/2013. године, стр. 15-32 

 

259. Неподобан покушај у упоредном кривичном законодавству – Страни правни 

живот, Београд, број 2/2013. године, стр. 105-118 

 

260. Европски стандарди и казнени систем Републике Србије – Европско 

законодавство, Београд, број 43-44/2013. године, стр.43-58 

 

261. Злочин против човечности у међународном и кривичном праву – Војно дело, 

Београд, број 1/2013. године, стр. 115-132 

 

262. Међународна кривична дела у  Римском статуту – Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 65/2013. године, стр. 201-218 

 

263. Развој малолетничког кривичног права у писаним правним споменицима – 

Пешчаник, Ниш, број 11/2013. године, стр. 312-322 

 

264. Кривично право и национална безбедност – Политика националне безбедности, 

Београд, број 5/2013. године, стр. 155-178 

 

265. Злочин против човечности у међународном и националном кривичном праву – 

Међународна политика, Београд, број 3/2013. године, стр.5-22 

 

266. Европски стандарди и насиље у породици – Европско законодавство, Београд, број 

45-46/2013. године, стр. 73-88 

 

267. Убиство детета у кривичном праву Републике Србије – Правни живот, Београд, 

број 9/2013. године, стр.179-192 

 

268. Међународно кривично дело – појам, елементи, врсте – Зборник Института за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2013. године, стр. 73-94 

 

269. Suppresion of spectators violence at sport events (Suzbijanje nasilja navijača na 

sportskim priredbama) – Facta Universitatis – Physical education and Sport, Niš, broj 3/2013. 

godine, str. 227-237 (koautor Ana Batrićević) 

 

270. Tax evasion as a criminal offence in the new Criminal code of the Republic of Serbia – 

Facta Universitatis – Law and Politics, Niš, broj 2/2013. godine, str. 69-82 

 

271. Добровољни одустанак од кривичног дела – теорија, пракса, упоредно 

законодавство – Страни правни живот, Београд, број 1/2014. године, стр.83-105 

 

272. Одговорност за међународне злочине у светлу праксе Хашког трибунала – Српска 

политичка мисао, Београд, број 1/2014. године, стр.129-140  

 

273. Кривично дело агресије – међународно и национално кривично право - 

Међународна политика, Београд, број 1153-1154/2014. године, стр. 140-161 

 



274. Рачунарски криминалитет у Србији и европски стандарди – Европско 

законодавство, Београд, број 47-48/2014. године, стр. 40-56 

 

275. Право-политичке дилеме у дефинисању геноцида – Политичка ревија, Београд, 

број 2/2014. године, стр. 91-115 

 

276. Појам, врсте и сврха казни у Републици Српској – Правне теме, Нови Пазар, број 

3/2014. године, стр. 27-65 (коаутор М.Симовић)  

 

277. Систем еколошких деликата – Теме, Ниш, број 2/2014. године, стр. 621-639 

 

278. Политика сузбијања криминалитета – Зборник радова Правног факултета у Нишу, 

Ниш, број 66/2014. године, стр. 121-138 

 

279. Политичко-правне дилеме о злочину агресије – Српска политичка мисао, Београд, 

број 4/2014. године, стр. 215-231 

 

280. Саучесништво у савременом кривичном праву – Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, Ниш, број 67/2014. године, стр. 157-168 

 

281. Пореска кривична дела у прав Републике Србије и европски стандарди – Европско 

законодавство, Београд, број 49-50/2014. године, стр. 79-102 (коаутор Срђан Алексић) 

 

282. Примена неформалних мера у малолетничком кривичниом праву Србије – Зборник 

радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 68/2014. године, стр. 497-513 

 

283. Убиство у кривичном праву СР Немачке, Правни живот, Београд, број 9/2014. 

године, стр. 215-226 

 

284. Фалсификовање исправе у историјским правним споменицима – Пешчаник, Ниш, 

број 12/2014. године, стр. 255-269 

 

285. Међународни злочини у Статуту Хашког трибунала – тематски зборник радова : 

Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш, 2014. 

године, стр. 50-73 

 

286. Убиство у француском кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, 

Ниш, број 71/2015. године, стр. 97-110 

 

287. Одговорност и кажњивост за злочин геноцида, Зборник Правног факултета у 

Нишу, Ниш, број 70/2015. године, стр. 391-408 

 

288. Дете као жртва убиства у праву Србије, Зборник радова : Криминал и друштво 

Србије, Београд, 2015. године, стр. 333-344 

 

289. Убиство у кривичном праву Руске федерације, Правни живот, Београд, број 9/2015. 

године, стр. 175-190 

 

290. Међународно кривично правосуђе после Другог светског рата, Војно дело, 

Београд, број 5/2015. године, стр. 89-102 



 

291. Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству скандинавских држава, 

Страни правни живот, Београд, број 1/2016. године, стр. 31-43 

 

292. Одговорност за међународне злочине, Војно дело, Београд, број 2/2016. године, 

стр. 52-71 

 

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

Зборник радова : Кривичне и прекршајне санкције и мере, Београд, 2016. године, стр. 

155-166 

 

294. Заштита полне слободе малолетника – европски стандарди и право Републике 

Србије, Европско законодавство, Београд, број 55/2016. године, стр. 72-94 

 

295. Међународни злочини и интернационализовани кривични судови, Зборник радова 

:  Усклађивање права Србије са правом Европске уније, Ниш, 2016. године, стр. 81-102 

 

296. Примена мере безбедности одузимања предмета, Зборник Правног факултета у 

Нишу, Ниш, број 72/2016. године, стр. 71-91 

 

297. Злочин геноцида у теорији и пракси – међународно и кривично право Босне и 

Херцеговине, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 

Београд, број 1/2016. године, стр. 17-31 

 

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

Сузбијање организованог криминалитета као предуслов владавине права, Београд, 

2016. године, стр. 301-316 

 

299. Дете – жртва сексуалног насиља у шведском и немачком праву, Ревија за 

криминологију и кривично право, Београд, број 3/2016. године, стр. 387-396 

 

300. Условна осуда у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско 

законодавство, Београд, број 56-57/2016. године, стр. 54-71 

 

301. Седам деценија Нирнбершке пресуде, Пешчаник, Ниш, број 14/2016. године, стр. 

207-221 

 

302. Кривична дела у вези са опојним дрогама у законодавству Швајцарске, Зборник 

Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2016. године, 

стр. 49-56 

 

303. Убиство у кривичом праву балтичких држава, Правни живот, Београд, број 9/2016. 

године, стр. 175-188 

 

304. Условна осуда у француском кривичном праву, Зборник Правног факултета у 

Нишу, Ниш, број 73/2016. године, стр. 45-65 

 

305. Кривичне санкције - средство контроле криминалитета правних лица, Зборник 

Правног факултета у Нишу, Ниш, број 74/2016. године, стр. 75-93 

 



306. Условна осуда у шпанском кривичном раву, Страни правни живот, Београд, број 

1/2017. године, стр. 121-137 

 

307. Превенција насиља у породици – европски стандарди и право Републике Србије, 

Европско законодавство, Београд, број 59/2017. године, стр. 23-40 

 

308. Условна осуда у кривичном праву Македоније и Словеније, Зборник Института за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2017. године, стр. 123-133 

 

309. Кривична дела извршена путем медија, Зборник радова : Правосуђе и медији, 

Београд, 2017. године, стр. 155-169 

 

310. Условна осуда у немачком кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, 

Ниш, број 75/2017.године, стр. 129-144 

 

311. Савремено кривично право као израз глобализације, Зборник Правног факултета у 

Нишу, Ниш, број 76/2017.године, стр. 209-230 

 

312. Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву Француске, Зборник радова : 

Усклађивање права Србије са правом Европске уније, Ниш, 2017.године, стр. 69-83 

 

313. Тешка телесна повреда у историјским правним споменицима, Пешчаник, Ниш, 

број 15/2017.године, стр. 244-259 

 

314. Нова сексуална кривична дела и европски стандарди садржани у Истанбулској 

конвенцији, Европско законодавство, Београд, број 60/2017.године, стр. 9-28 

 

315. Убиство у кривичном праву Италије и Швајцарске, Правни живот, Београд, број 

9/2017.године, стр.201-216 

 

316. Кривична дела тероризма – европски стандарди и право Републике Србије, Војно 

дело, Београд, број 1/2017.године, стр. 315-328 

 

317. Crime of Genocide in Theory and Practice of Criminal law of Republic of Serbia, Војно 

дело, Београд број 4/2017.године, стр. 224-235 

 

318. Нова порнографска кривична дела у праву Републике Србије и европски 

стандарди, Европско законодавство, Београд, број 61-62/2017.године, стр. 124-142 

 

319. Условни отпуст у праву Републике Србије – теорија, пракса, упоредно 

законодавство, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 77/2017.године, стр. 53-

73 

 

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 
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