Кандидат је био учесник следећих семинара: о невладиним организацијама у Врању, 2005.
године; о медијском наступу и ПР, у организацији Института за међународно образовање,
2006. године; о преговарању, у организацији института “Берлитз“, 2006. године; и о
еристици, на Правном факултету у Нишу, 2007. године.
Као студент основних академских студија, учествовао је у пројекту: “Бесплатна правна
помоћ”, при Адвокатској комори у Нишу, 2007. и 2008. године.
Добитник је стипендије: Института за међународно образовање, школске 2005/2006.
године; Фонда за „Младе таленте“, школске 2006/2007. године; у оквиру пројекта
“Инвестирамо у европске вредности“, школске 2006/2007. године и Института за
међународно образовање, школске 2007/2008. године.
Докторске академске студије уписао је на смеру за Кривично право на Правном факултету
у Нишу, школске 2007/2008. године. Успешно је завршио обавезе предвиђене Студијским
програмом на првој години докторских академских студија. За приступни испит положио
је Пенологију са оценом 10 и успешно је одбранио приступни рад из предмета Пенологија,
на тему: „Затвори за жене“.
На докторским студијама права положио је следеће испите, предвиђене студијским
програмом докторских академских студија права, на првој години: Методологија научно
истраживачког рада, са оценом 10, Кривично право, са оценом 8 и Кривично процесно
право, са оценом 9. Такође, на докторским студијама успешно је одбранио семинарски рад
из предмета Кривично право, на тему: „Ресторативна правда у упоредном и домаћем
малолетничком кривичном законодавству“. Сходно обавезама, предвиђеним студијским
програмом, израдио је и објавио чланак, под називом: „Друштвена предодређеност
спортског насиља“.
На докторским студијама права положио је, после избора у звање асистента, следеће
испите предвиђене студијским програмом, на другој години: Пенологија, са оценом 10,
Криминологија, са оценом 10 и Судска психијатрија, са оценом 10. Такође, на докторским
студијама успешно је, после избора у звање асистент, одбранио семинарски рад из
предмета Криминологија, на тему: „Политичка корупција“. Сходно обавезама предвиђене
Студијским програмом израдио је и објавио чланак, под називом „Компјутерски
криминалитет“.
Одлуком Службеног гласника асистент Дарко Димовски је, заједно са Филипом Мирићем,
проглашен за најуспешнијег докторанда у школској 2010/2011. години.
Асистент Дарко Димовски пријавио је тему докторске дисертације, под називом
„Криминолошко одређење убиства“. Одлуком Наставно научног већа за друштвене и
хуманистичке науке Универизетета у Нишу, од 26. априла 2012. године, дата је сагласност
на предложену тему докторске дисертације кандидата Дарка Димовског.

Професионална каријера кандидата
За сарадника у настави за ужу кривичноправну научну област на Правном факултету у
Нишу, кандидат је изабран 10. априла 2008. године, а уговор о раду бр. 01-1939 закључио
је 16. септембра 2008. године, на период од годину дана.
Анекс бр. 1 уговора о раду закључио је 16. септембра 2009. године, на период од годину
дана. Нови уговор о раду кандидат је закључио 6. јула 2010. године, под бр. 01-2060/12010.

II ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ САРАДНИК У НАСТАВИ
(I) Научни и стручни радови објављени или саопштени после избора у звање
сарадник у настави
После избора за сарадника у настави за ужу кривичноправну научну област, Дарко
Димовски написао је и објавио следеће радове:
1. Појава и развој казне лишења слободе / Дарко Димовски, Зборник радова
Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, 2008- број 52(2008), стр. 249-278
У овом раду, аутор је анализирао развој казне лишења слободе, почев од античког
доба, преко њеног развоја у средњем веку, па све до XX века. Аутор је посебну пажњу
посветио факторима који су допринели појави и развоју казне затвора, уз посебан осврт на
тада владајуће пенитенцијарне системе.
2. Затвори за жене / Дарко Димовски, Приступ правосуђу – инструменти за
имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије: тематски
зборник радова. Књ. 4 / /уредник Невена Петрушић/. – Ниш: Центар за публикације
Правног факултета, 2008. – стр. 387-405
У раду, аутор се бавио питањима значајним за историјски развој затвора за жене,
почев од развоја затвора у античком добу, па све до развоја савремених пенитенцијарних
установа за жене, намењених за издржавање казне затвора, у којима се примењују
савремени третмани ресоцијализације, који омогућавају успешно укључивање жена, након
издржане казне затвора, у друштво као његових корисних чланова. Аутор је посебно
обрађивао англосаксонски пенитенцијарни систем, уз обраду финског пенитенцијарног
система, као представника континенталног система, који је највише одмакао у примени
савремених третмана ресоцијализације.
3. Друштвена предодређеност спортског насиља / Дарко Димовски, Социјална
мисао. – Београд : Социјална мисао, 2009. – Бр. 1 (2009), стр. 15-22
У раду, аутор анализира поједине узроке јављања насиља у спорту. За сваки
појединачни фактор, који доприноси повећавању ризика избијања насиља на спортским
теренима, аутор је навео адекватне примере и размотрио владајуће теорије, које
објашњавају насиље у спорту.
4. Извештавање о делинквенцији малолетника у дневном листу „Политика“ од
1929. до 1933. године / Миомира Костић, Душица Миладиновић, Дарко Димовски,
Пешчаник. – Ниш : Историјски архив, 2009. – Бр. 7 (2009), стр. 169-199
У раду, аутори анализирају чланке о малолетним делинквентима објављене у
дневном листу Политика, у периоду од 1929. до 1933. године. У оквиру истраживања
прегледани су сви доступни бројеви листа Политика, који су изашли од јануара до
децембра 1933. године и који се укоричени налазе у архивској грађи Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ у Нишу. Прегледани текстови су објављени у дневном листу Политика, у
време примене Криминалног или Казнителног закона за Књажевство Србију (до краја
1929. године), као и од почетка примене Кривичног законика Краљевине Југославије из
1929. године (ступио на снагу 1. јануара 1930. године).
5. Juvenile homicide - psychiatric and victimological aspect / М. Костић, З. Ћирић, Д.
Димовски, Македонски медицински преглед. Книга на апстракти / IV македонски
психијатријски конгрес, Охрид, мај 2009 . - Скопје : Македонско лекарско друштво, 2009. Супл. 75 (2009), стр. 38.
У раду, аутори су се бавили појавом убистава од стране малолетника, са
психијатријског и виктимолошког аспекта. Малолетничка убиства су одредили као део
малолетничке делинквенције, при чему она не привлаче велику пажњу научне и стручне

јавности. Посебну пажњу посветили су убиству родитеља и криминогеним факторима који
условљавају њену појаву.
6. Примена ресторативне правде у малолетничком кривичном праву / Дарко
Димовски, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у
правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 / /уредник Невена
Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2009. – стр. 403-424.
У раду, аутор анализира малолетничко кривично право, као самосталну
позитивноправну дисциплину и промену начина реакције државе на кривична дела
извршена од стране малолетника. Основу овакве реакције државе чини ресторативна
правда. Аутор се бавио пореклом ресторативне правде и њеном појмовном одређеношћу.
Такође, анализирао је законске текстове земаља бивше Југославије, који се односе на
примену ресторативне правде у малолетничком кривичном праву.
(II) Учешће у раду научних и стручних скупова, трибина и семинара са рефератима,
саопштењима и као учесник у дискусији
1. Учешће на семинару: „Побошљање идентификације жртава трговине људима и
унапређење сарадње између институција“ у организацији ОЕБС-а у Београду, 13-14.
новембра 2008. године;
2. Учешће на семинару: „Правне клинике у Србији – универзитетски програм“, у
организацији ОЕБС-а у country clubu hotel “Бабе“ 15-16. новембра 2008. године;
3. Излагање научног чланка: М. Костић, З. Ћирић, Д. Димовски, „Juvenile homicide psychiatric and victimological aspect“ на IV Македонском психијатријском конгресу, 27-31.
маја 2009. године у Охриду.
(III) Учешће у научним пројектима у својству истраживача

1.“Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у
правни систем РС“ бр. 149043Д, који финансира Министарство науке и заштите животне
средине Републике Србије, 2006-2010.
2. Правна клиника - “Law Clinic” , пројекат који финансира Тhe OSCE Mission to

Serbia, 15. фебруар – 15. новембар 2008.
3. Бесплатна правна помоћ на Правној клиници, Пројекат Правног факултета у
Нишу, као носиоца пројекта и Адвокатске коморе у Нишу, као партнера на
Пројекту, који финансира UNDP – Фонд за бесплатну правну помоћ, 1. април 2008.
до 1. децембра 2008. године
4. „Правна клиника Правног факултета у Нишу – развијање нових метода рада“,
пројекат који финансира Тhe OSCE Mission to Serbia, 15. фебруар – 15 новембар
2009. године
5. „Клиничко правничко образовање“, програм опште и практичне обуке за студенте
четврте године Правног факултета у Нишу, 17. маја - 30. октобра 2010. године.
III ЦИТАТИ И АУТОЦИТАТИ
1. Цитат у раду: Спорт, насиље и друштво / Миомира Костић, Vox iuris : часопис за
примену и културу права. - Београд : Пројурис, 2009. - Бр. 3-4 (2009), стр. 11-30. (цитат на
страни 19),

Цитирани рад: Друштвена предодређеност спортског насиља / Дарко Димовски,
Социјална мисао. – Београд : Социјална мисао, 2009. – Бр. 1 (2009), стр. 15-22;
2. Аутоцитат у: Примена ресторативне правде у малолетничком кривичном праву / Дарко
Димовски, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у
правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 / /уредник Невена
Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2009. – стр. 403-424. (цитат
на страни 400),
Аутоцитирани рад: Извештавање о делинквенцији малолетника у дневном листу
„Политика“ од 1929. до 1933. године / Миомира Костић, Душица Миладиновић, Дарко
Димовски, Пешчаник. – Ниш : Историјски архив, 2009. – Бр. 7 (2009), стр. 169-199.

IV НАСТАВНИ РАД КАНДИДАТА
Према усвојеном распореду наставника и сарадника и у складу са наставним планом и
програмом основних академских студија права усвојеном 2003. године, у школској
2008/2009. години, кандидат је изводио вежбе из Криминологије и Кривичног процесног
права.
У школској 2009/2010. години изводио је вежбе из Криминологије, Пенологије и
Кривичног процесног права.
У школској 2008/2009. години држао је семинар о „Обуци за еристичку дијалектику у
домену примене права“, са доц. др Марком Трајковићем.
У школској 2008/2009. години сарадник у настави Дарко Димовски учествовао је у
извођењу теренске наставе из предмета Пенологија, док је у школској 2009/2010. години
организовао и учествовао у извођењу теренске наставе из предмета Пенологија.
Такође, Дарко Димовски је изводио колоквијуме из Криминологије и Пенологије у
школској 2008/2009. години и у школској 2009/2010. години.
Сарадници у настави, Анђелија Адамовић и Дарко Димовски, предводили су, као тренери,
екипу студената четврте године Правног факултета у Нишу, која је учествовала на IV
регионалном такмичењу у симулацији суђења пред Европским судом за људска права, од
23. до 26. априла 2010. године у Ријеци, Република Хрватска. Такмичење је имало две фазе
– писмену и усмену. У писменој фази оцењивали су се израђени поднесци, на основу којих
је екипа нашег Факултета била одређена за носиоца једне од четири такмичарске групе.
Након првог дана тамичења, екипа се пласирала у полуфинале, где је остварила једну
победу и један пораз. Коначан учинак јесте освојено 4. место међу десет екипа (Скопље,
Београд – Унион, Нови Сад, Мостар, Бања Лука, Сарајево, Подгорица – Доња Горица,
Загреб, Ријека и Ниш).
V ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
(I) Научни и стручни радови објављени или саопштени у после
асистента

избора у звање

После избора за асистента за ужу Кривично-правну научну област, Дарко Димовски
написао је следеће радове:
1. Еутаназија / Дарко Димовски У: Социјална мисао. - Београд : Социјална мисао,
2010. - Год. 17, бр. 2 (2010), стр. 185-198.
Аутор је, бавећи се темом овог рада, посебну пажњу посветио фундаменталном и
универзалном људском праву - праву на живот, обрађујући га кроз најзначајније
међународне документе и законодавство Републике Србије. У даљем тексту

2.

3.

4.

5.

одређен је појaм еутаназије и њене постојеће поделе. Такође, у раду се прати
историјски развој еутаназије у свету и код нас, као и различити односи држава
света према еутаназији. На крају, дат је преглед законских решења еутаназије у
праву Републике Србије.
Компјутерски криминалитет / Дарко Димовски Зборник радова Правног факултета
у Нишу. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2010. – 55 (2010), стр.
195-212.
Аутор је у чланку одредио дефиницију компјутерског криминалитета. Предмет
ширег интересовања аутора је међународноправни аспект борбе против
компјутерског криминалитета, са посебним освртом на одредбе Конвенције о
високотехнолошком криминалу. Како је компјутерски криминалитет појава од које
није имуна ниједна држава, обрађене су одредбе домаћег законодавства које се
односе на борбу против компјутерског криминала. У даљем тексту аутор је
посветио посебну пажњу на појавне облике компјутерског криминалитета. Такође,
дата су својства компјутерског криминалитета и компјутерских криминалаца.
Криминалитет "белог оковратника" / Миомира Костић, Дарко Димовски У:
Социјална мисао. - Београд : Социјална мисао, 2010. - Год. 17, бр. 4 (2010), стр. 2136.
Аутори се, у уводном излагању, осврћу на недоумице везане за криминалитет белог
оковратника, у односу на његово одређење, узроке, реакцију ретрибутивне правде и
историјски контекст. Затим, пажњу посвећују одређивању појма криминалитета
„белог оковратника“ и истичу да је то посебан облик професионалног
криминалитета. Издвајају класификацију криминалитета белог оковратника и
дотичу питања његовог социолошког сагледавања.
Кривично правни положај малолетника кроз призму новинских извештаја у
дневном листу "Политика" 1904-1941 / Миомира Костић, Дарко Димовски, Филип
Мирић У: Пешчаник. - Ниш : Историјски архив, 2010. - Год. 8, бр. 8 (2010), стр.
143-152.
У раду, аутори описују нацрт истраживачког пројекта, образлажући разлоге
оваквог емпиријског истраживања. Предмет истраживања операционализован је
кроз два сегмента: теоријски и емпиријски. Такође, одређене су просторне и
временске границе истраживања, уз навођење критеријума за одабир узорка, као и
хипотеза, које се желе истраживањем проверити, и индикатора.
Политичка корупција / Дарко Димовски У: Приступ правосуђу – инструменти за
имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски
зборник радова. Књ. 5 / /уредник Невена Петрушић/. – Ниш : Центар за
публикације Правног факултета, 2010. – Стр. 373-404.
У раду, аутор одређује појам политичке корупције, полазећи од политичких партија
и политичара као носилаца овог облика корупције. Аутор полази од
феноменолошких и етиолошких карактеристика политичке корупције, образлажући
њену типологију. Политичка корупције је иманентна како земљама у развоју, тако
и државама чланицама Европске уније, посебан део рада посвећен је одликама
политичке корупције у датим земљама. Република Србије је, као млада
демократија, суочена са посебним изазовима у вези политичке корупције. Због тога
аутор је посебно посветио пажњу на политичку корупцију у нашој земљи. У
задњем делу рада обрађене су мере у сузбијању политичке корупције.

(II) Учешће у раду научних и стручних скупова, трибина и семинара са рефератима,
саопштењима и као учесник у дискусији

1. Д. Димовски, „Тhe application of restorative justice in the juvenile criminal law in the
countries of former Yugoslavia“, Euro-Mediterranean Forum for Young Researchers in
Istanbul (Turkey) – April 13-15. 2011.
2. XII Октобраски сусрети „Кривичноправни положај и социјална заштита
малолетних делинквената“, Ниш, 27-28. октобар 2011. године, реферат
„Могућности примене инструмената ресторативне правде у кривичном поступку
према малолетницима“, коаутори Дарко Димовски и Иван Илић
(III) Учешће у научним пројектима у својству истраживача
1. “Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“ бр.
179046Д, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, 2011-2015.
VI НАСТАВНИ РАД КАНДИДАТА
У школској 2010/2011. години и 2011/2012. години изводио је вежбе из Криминологије,
Пенологије, Виктимологије и Правних студија рода.
У школској 2012/2013. години изводи вежбе из Криминологије, Клиничког правничког
образовања и Виктимологије.
У школској 2010/2011. години и у 2011/2012. години организовао је и учествовао је у
извођењу теренске наставе из предмета Пенологија и Виктимологија.
У школској 2012/2013. години асистент Дарко Димовски организује теренску наставу из
предмета Пенологија.
Такође, Дарко Димовски је изводио колоквијуме из Криминологије, Пенологије,
Виктимологије и Правних студија рода у школској 2010/2011. години, у 2011/2012. години
и у 2012/2013. години.
Асистент Дарко Димовски организовао је, заједно са проф. др Миомиром Костић,
гостовање господина Гроса, судије Врховног суда Флориде, на којем је господин Грос
говорио о перспективама америчког правосудног система. Предавање је одржано 4. априла
2012. године.
Такође, асистент Дарко Димовски је, у сарадњи са проф. др Миомиром Костић,
организовање предавање Michelle Jarvis која већ једанаест година ради у Међународном
кривичном суду за бившу Југославију као виши правни саветниа тужиоца и виши
заступник тужилаштва у жалбеним поступцима. Обављајући те дужности, радила је на
више комплексних предмета, укључујући и предмете Галић, Поповић и други, Мартић и
Стругар. Пре тога, радила је као правник при судским већима, као консултант Одељења
Уједињених нација за унапређење положаја жена, и као адвокат у правној служби са
фокусом на правна питања жена у Аустралији. Предавање је одржано у сали за седнице
Правног факултета у Нишу, 9. маја 2012. године.

VII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
После свестраног сагледавања и анализе радова и целокупне активности Дарка
Димовског, Комисија констатује да Дарко Димовски има више научних радова од значаја
за развој наука у ужој кривично-правној научној области објављених у водећим домаћим
часописима са рецензијам, да је учествовао у научним пројектима и да има рад саопштен
на међународном скупу. Осим тога, Дарко Димовски је показао изузетну способност за
педагошки рад са студентима основних студија, био је ангажован у развоју наставе и
других делатности Факултета.

