


Докторску дисертацију "Кривично дело фалсификовања исправе" 
одбранио је на Правном факултету у Београду 1995. године и стекао степен 
доктора правних наука из области кривичног права. 

У току 1981. године био је на студијском боравку у Француској, у оквиру 
Програма француско-југословенске сарадње. У 2001. и 2002. години похађао је 
два курса у организацији Београдског центра за људска права – «Људска права и 
полиција» и «Укидање смртне казне». 

Говори руски и енглески језик. 
 

3. Професионална каријера 
 
Професионалну каријеру Јовашевић је започео на Полицијској академији 

у Београду, на којој је 1994. године изабран за асистента. После промоције у 
доктора правних наука, 1995. године изабран је у звање доцента за предмете 
Кривично право I и Кривично право II, а 2000. године изабран је у звање 
ванредног професора за исте наставне предмете.  

Од школске 2000/01. године био је ангажован до 1/3 радног вемена на 
Правном факултету у Нишу, у звању ванредног професора за предмет Кривично 
право. У звање ванредног професора за ужу кривичноправну научну област, за 
предмет Кривично право, поново је изабран марта 2004. године на Правном 
факултету у Нишу, у ком звању се и данас налази. 

 
  

II. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОМ И ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ 
КАНДИДАТА 

 
1. Преглед научних и стручних радова 

 
У својој професионалној каријери др Драган Јовашевић написао је, 

објавио и саопштио следеће научне и стручне радове: 
 
Пре избора у звање ванредног професора 
 

Уџбеници 
 

1. Кривично право II - Посебни део, уџбеник, Полицијска академија, Београд, 
1995, с. 438, (коауторски рад); 

2. Практикум за кривично право I - Општи део, Полицијска академија, 
Београд, 1996, с. 220 (коауторски рад); 

3. Практикум за кривично право II - Посебни део, Полицијска академија, 
Београд, 1996, с. 380 (коауторски рад); 

4. Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, Полицијска 
академија, Београд, 1996, с. 186; 

5. Кривично правна заштита менице и чека, Graficco oll, Београд, 1997, с. 100; 
6. Кривично право, Посебни део, Центар за публикације Правног  факултета у 

Нишу, Ниш, 2000, с. 587. (коауторски рад); 
7. Привредни преступи у судској пракси - Практикум, „Службени гласник“, 

Београд , 2001, с. 298; 
8. Кривично право II, (Посебни део), Полицијска академија, Београд, 2002, с. 

349. (коауторски рад); 
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9. Кривично право, Општи део, издавач : „Номос“, Београд, 2002. године, 
стр.312 (коауторски рад); 

10. Кривично право, Посебни део, Друго издање, „Бона фидес“, Ниш, 2002. 
године, с.624 (коауторски рад);  

11. Практикум за кривично право, Књига прва, Општи део, „Службени 
гласник“, Београд, 2003, с. 234 (коауторски рад); 

12. Практикум за кривично право, Књига друга, Посебни део, „Службени 
гласник“, Београд, 2003, с. 285 (коауторски рад);  

13. Међународно кривично право, „Номос“, Београд, 2003, с. 131 (коауторски 
рад); 

 
Монографије 

 
14. Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, Полицијска 

академија, Београд, 1996, с. 186; 
15. Кривично правна заштита менице и чека, Graficco oll, Београд, 1997, с. 100; 
16. Кривична дела фалсификовања, „Задужбина Андрејевић“, Београд, 2000, с. 

120 (коауторски рад); 
17. Амнестија и помиловање, „Интермекс“, Београд, 2001, с. 95; 
18. Основи   искључења  кривичног дела, Институт  за  криминолошка   и   

социолошка истраживања, Београд, 2001, с. 137 (коауторски рад); 
19. Кривично дело пореска утаја, Институт за криминолошка и   социолошка   

истраживања, Београд, 2001, с. 152  (коауторски рад);   
20. Злоупотреба службеног положаја, Институт за криминолошка и 

социолошка истраживања, Београд, 2002, с. 124 (коауторски рад); 
21. Кривичноправна заштита припадника полиције, Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2002, с. 154 
(коауторски рад); 

 
Коментари закона и приручници 

 
 

22. Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом и 
регистром појмова, “Службени лист СРЈ”, Београд, 1997, с. 306; 

23. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција са судском праксом и 
регистром појмова, “Службени лист СРЈ”, Београд, 1997, с. 309; 

24. Лексикон кривичног права, ”Службени лист СРЈ”, Београд, 1998, с. 730; 
25. Збирка прописа о помиловању са коментаром, ”Службени гласник”, 

Београд, 1999, с. 82; 
26. Закон о оружју и муницији Републике Србије са коментаром и пратећим 

прописима и Закон о оружју Републике Црне Горе, ”Службени гласник”, 
Београд, 1999, с. 132; 

27. Збирка   закона   о   прекршајима   са   коментаром   и   праксом, Службени  
гласник, Београд, 2000, с. 320; 

28. Коментар   Закона   о   извршењу   кривичних   санкција   Републике   
Србије   са   судском   праксом, пратећим   прописима   и   регистром   
појмова   и   Законa   о   извршењу   кривичних   санкција   Републике   
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Црне   Горе   са   пратећим   прописима, „Службени   лист   СРЈ”, Београд, 
2000, с. 455; 

29. Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом и 
регистром појмова, Друго допуњено издање, ”Службени лист СРЈ”, 
Београд, 2001, с. 368; 

30. Коментар Кривичног закона СР Југославије, „Службени гласник“, Београд, 
2002, с. 455; 

31. Лексикон кривичног права, Друго, проширено издање,“Службени лист 
СРЈ”, Београд, 2002, с. 801; 

 
Чланци 

 
 

32. Примена кратких казни лишења слободе – Правни живот, Београд, број 
4/1982. године, стр. 465-474; 

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

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

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

36. Обележја   насилничког   понашања   из   чл. 220. КЗ  СРС – Безбедност, 
Београд, број 5/1990. године, стр.459-473; 

37. Недозвољена   производња   и   стављање   у   промет   опојних   дрога   из   
чл. 245. КЗ  СФРЈ  -  Безбедност, Београд, број 6/1990. године, стр.588-600; 

38. Кривично   дело   издавања   чека   без   покрића – Безбедност, Београд, 
број 1/1991. године, стр.3-15; 

39. Кривично   дело  омогућавања  уживања  опојних   дрога   према  новом   
кривичном  законодавству – Безбедност, Београд, број 3/1991. године, 
стр.266-271; 

40. Кривично  дело  давања  лажног   исказа – Безбедност, Београд, број 
4/1991. године, стр. 391-401; 

41. Убиство  детета  при  порођају – Безбедност, Београд, број  5/1991. године, 
стр.53о-539; 

42. Кривични  закон  Републике  Србије  у  светлу  предстојећих  измена  и  
допуна – Безбедност, Београд, број 6/1991. године, стр.683-692 

43. Осврт  на  кривично  дело  убиства  на  мах – Безбедност, Београд, број 
2/1992. године,  стр.183-192; 

44. Обавезно  лечење  алкохоличара  и  наркомана  из  чл. 65. КЗ  СФРЈ – 
Безбедност, Београд, број 6/1992. године, стр.721-727; 

45. Стање  и  проблеми  савременог  кривичног  законодавства  у  СР 
Југославији – Зборник радова Полицијске академије, Београд, број 1/1995. 
године, стр.21-34;  

46. Кривична   дела   из   новог   Закона   о   девизном   пословању – 
Безбедност, Београд, број 4/1995.године, стр.445-453; 

47. Савремене друштвене промене и кривично законодавство – Избор судске 
праксе, Београд, број 9/1995.године, стр.5-9; 
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48. Кривична дела према предлогу Закона о предузећима – Безбедност, 
Београд, број 6/1995.године, стр.797-804; 

49. Кривично дело неовлашћене производње и стављања у промет опојних 
дрога у теорији и пракси – Судска пракса, Београд, број 1/1996. 
године,стр.61-66; 

50. Кривично дело давања лажног исказа у теорији и пракси – Избор судске 
праксе, Београд, број 3/1996.године, стр.13-17; 

51. Институт помиловања према новом републичком закону – Безбедност, 
Београд, број 1/1996.године, стр.19-26; 

52. Неизвршење одлуке о враћању радника на рад као самостално кривично 
дело – Судска пракса, Београд, број 4/1996. године, стр.61-63; 

53. Кривичноправни проблеми насилничког понашања – Бранич, Београд, број 
2/1996. године, стр.26-35; 

54. Теоријски и практични аспекти кривичног дела тешке крађе – Безбедност, 
Београд, број 3/1996.године, стр.305-320; 

55. Обележја кривичног дела преваре – Избор судске праксе, Београд, број 7-
8/1996.године, стр.12-16; 

56. Обележја кривичног дела разбојништва из чл. 168. КЗ РС – Судска пракса, 
Београд, број 9/1996.године, стр.62-65; 

57. Амнестија према одредбама новог закона – Безбедност, Београд, број 
5/1996. године,  стр.531-538; 

58. Кривична дела у вези са опојним дрогама – Правни живот, Београд, број 
9/1996. године, стр.183-199; 

59. Институт крајње нужде у теорији и пракси – Правни зборник, Подгорица, 
број 1-2/1996. године, стр.87-98; 

60. Продужено кривично дело у теорији и пракси – Гласник Адвокатске 
коморе Војводине, Нови Сад, број 12/1996. године, стр.494-507; 

61. Основне карактеристике општег дела Кривичног законика Југославије – 
Безбедност, Београд, број 1/1997.године, стр.3-14; 

62. Мера безбедности обавезног лечења алкохоличара и наркомана у 
југословенском кривичном праву – Бранич, Београд, број 2/1997.године, 
стр.15-23; 

63. Значај незнатне друштвене опасности у кривичном праву -   Правни 
зборник, Подгорица, број 1-2/1997.године, стр. 95-104; 

64. Карактеристике кривичног дела неодазивања позиву и избегавања војне 
службе – Војно дело, Београд, број 4-5/1997.године, стр. 99-106; 

65. О правној заблуди у кривичном праву -   Гласник Адвокатске коморе 
Војводине, Нови Сад, број 9/1997.године, стр. 311-327; 

66. Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – 
Правни живот, Београд, број 9/1997.године, стр.141-162; 

67. Карактеристике кривичног дела фалсификовања службене исправе – Право 
теорија и пракса, Нови Сад, број 12/1997.године, стр.51-64; 

68. Кривично правни асптект злоупотребе службеног положаја – Безбедност, 
Београд, број 6/1997.године, стр. 806-818; 

69. Кривично правна заштита ауторског права – Бранич, Београд, број 1/1998. 
године, стр.22-29; 
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70. Кривично правна заштита војне тајне – Војно дело , Београд, број 2/1998. 
године, стр.67-79; 

71. Кривично правни значај института нужне одбране – Правни зборник, 
Подгорица, број  1-2/1998. године, стр.128-143; 

72. Обележја компјутерског криминалитета – Правни информатор, Београд, 
број 3/1998. године, стр. 56-62; 

73. Кривично правни значај поврата – Гласник Адвокатске коморе Војводине, 
Нови Сад, број 7-8/1998. године, стр. 291-306; 

74. Карактеристике кривичног дела злоупотребе процене из чл. 438. Закона о 
предузећима – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1998.године, стр. 
41-44; 

75. 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; 

76. 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; 

77. Теоријски и практични аспекти кривичног дела проневере – Право теорија 
и пракса, Нови Сад, број 10/1998.године, стр. 31-37; 

78. Право на живот и нужна одбрана – Правни живот, Београд, број 
9/1998.године, стр. 43-61; 

79. Кривично правна заштита исправа – Право теорија и пракса, Нови Сад, 
број 2/1999. године, стр. 8-20; 

80. Кривично дело самовлашћа – теоријски и практични аспект – Бранич, 
Београд, број   1/1999. године, стр. 9-15; 

81. Кривично дело ометања овлашћеног службеног лица у обављању послова 
безбедности – теоријски и практични аспект – Безбедност, Београд, број  
1/1999.године, стр. 42-55; 

82. Оснивање, надлежност и поступање међународног кривичног суда – 
Судска пракса, Београд, број 5/1999.године, стр. 70-75; 

83. Злочин геноцида у међународном и кривичном праву – Избор судске 
праксе, Београд,  број 5/1999.године, стр. 5-9; 

84. Теоријски и практични аспекти кривичног дела недозвољене трговине – 
Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 5-6/1999. године, стр. 11-20; 

85. Извршење казне затвора према новим законским решењима – Право, 
теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1999.године, стр. 26-35; 

86. Институт помагања у извршењу кривичног дела – теоријски и практични 
аспекти – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 7-8/1999. 
године, стр. 223-241; 

87. Накнада штете причињене кривичним делом, привредним преступом и 
прекршајем – Правни информатор, Интермекс, Београд, 1999.године, стр. 
38-49; 

88. Извршење смртне казне према новим законским решењима – Гласник 
Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 10/1999. године, стр. 352-
357; 
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89. Мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања  у 
здравственој установи у практичној примени – Бранич, Београд, број 3-
4/1999.године, стр.13-25; 

90. Кривично дело изазивања опште опасности – теоријски и практични аспект 
– Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 
3/1999.године, стр. 49-65; 

91. Теrrоrism in Коsovo and Metohija – criminal legal aspects – Review of 
International affairs, Београд, број 1085-86/1999.године, стр. 19-22; 

92. Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Правни 
зборник, Подгорица, број 1-2/1999-2000. године, стр. 118-134; 

93. Карактеристике кривичног дела из чл.33. Закона о оружју и муницији – 
Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2000. године, стр. 34-45; 

94. Кривично правна заштита стражарске, патролне или друге сличне службе – 
Војно дело, Београд, број 3/2000. године, стр.79—86 

95. NATO genоcide in FR Yugoslavia – Review of Interational affairs, Београд, 
број 1091-1093/2000. године, стр. 62-67; 

96. Институт помиловања  у теорији и пракси кривичног права – Право, 
теорија и пракса, Нови Сад, број 7-8/2000. године, стр. 30-38; 

97. Карактеристике одговорности за привредне преступе у нашем праву – 
Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2000. године, стр.33-40; 

98. Појам, садржина и правна природа помиловања – Судска пракса, Београд, 
број 9-10/2000.  године, стр. 68-72; 

99. Право на живот у светлу института крајње нужде – Правни живот, Београд, 
број 9/2000. године, стр. 91-106; 

100. Амнестија у кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 11-12/2000. 
године, стр. 64-68; 

101. 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; 

102. Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја у теорији, пракси и 
упоредном законодавству – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 
2/2001.године, стр. 42-53; 

103. 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; 

104. Кривично правни појам и обележја тероризма – Војно дело, Београд, број 
3/2001.године, стр. 70-82; 

105. Кривично  правни  аспекти  корупције  - Економика, Београд, број 3/2001. 
године, стр. 75-78; 

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

107. Накнада штете причињене кривичним делом, привредним преступом и 
прекршајем – Про инфо, Београд, број 12/2001.године, стр. 20-24; 

108. Убиство службеног или војног лица при обављању послова безбедности 
као посебан облик тешког убиства – Правни живот, Београд, број 9/2001. 
године, стр. 55-72; 
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109. Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Судска пракса, 
Београд, број 9-10/2001. године, стр. 59-65; 

110. 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; 

111. 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; 

112. Институт подстрекавања у кривичном праву –Право, теорија и пракса, 
Нови Сад, број 10/2001.године, стр. 9-26; 

113. Новчана казна у југословенском кривичном праву - Правни зборник, 
Подгорица, број 1-2/2001.године, стр. 230-243; 

114. Кривично правни аспекти злоупотребе опојних дрога – Билтен Окружног 
суда  Београду, Београд, број 56/2001.године, стр. 44-62; 

115. Criminal law aspects of accidental provocation of environmental hazards by 
causing general alertness (коауторски рад ) – Наука, безбедност, полиција, 
Београд, број 2/2001. године, стр.1-16; 

116. Обележја кривичног дела пореске утаје – Право, теорија и пракса, Нови 
Сад, број 1/2002. године, стр. 7-22; 

117. Мере безбедности медицинског карактера у југословенском кривичном 
праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, 2000-2001.године, стр. 
123-152; 

118. Кривично правна заштита животне средине – Судска пракса, Београд, број 
2-3/2002. године, стр. 53-59; 

119. Савремени системи високошколског образовања припадника полиције 
(коауторски рад) – Зборник радова Округлог стола са међународним 
учешћем:  ”Реформа полицијског школства”, Београд, 2002. године, стр. 
114-123; 

120. 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; 

121. Кривична дела разбојничке крађе и разбојништва у теорији, пракси и 
упоредном праву – Безбедност , Београд, број 2/2002. године, стр. 247-267; 

122. Појам, карактеристике и дејство незнатне друштвене опасности – Право, 
теорија и пракса, Нови Сад, број 4/2002.године, стр. 37-51; 

123. Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа 
унутрашњих послова – Зборник радова са саветовања : ”Деликти насиља”, 
Београд, 2002.године, стр. 127-138; 

124. Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Војно дело, Београд, 
број 2-3/2002. године, стр. 80-92; 

125. Тhe scope and quality of achieved knowledge and skills of students at Police 
academy (коауторски рад) - Наука, безбедност, полиција, Београд, број 
1/2002. године, стр. 59-73; 

126. Заштита животне средине у упоредном кривичном законодавству – 
Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2001.године, стр.139-152; 
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127. 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; 

128. Превенција криминалитета у локалној заједници – Локална самоуправа, 
Ниш, број 9-10/2002.године, стр. 14-22; 

129. Институт саизвршилаштва у кривичном праву – Право, теорија и пракса, 
Нови Сад, број 11/2002.године, стр. 14-26; 

130. Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама – 
Зборник радова Десетог саветовања са међународним учешћем “Системска 
анализа штета у привредни, осигурање и превентивно инжењерство”, 
Београд, 2002.године, стр. 201-204; 

131. 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; 

132. Убиство при безобзирном насилничком понашању – теоријски и практични 
аспекти – Правни живот, Београд, број 9/2002.године, стр.117-132; 

133. Систем имовинских кривичних санкција у југословенском кривичном 
праву – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2002. године, стр. 59-
73; 

134. Систем међународних кривичних дела – Судска пракса, Београд, број 
4/2003.године, стр. 72-78; 

135. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – Правни 
информатор, Београд, број 6/2003. године, стр. 53-58; 

136. 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; 

137. 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; 

138. 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 

 
д) Реферати на научним и стручним скуповима 
 

139. 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; 

140. Карактеристике Нацрта општег дела Кривичног законика СР Југославије – 
реферат поднет на стручној расправи на Полицијској академији поводом 
нацрта законског текста – Београд, 1996.године 
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141. 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; 

142. 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; 

143. 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; 

144. 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; 

145. 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; 

 
Прикази 

 
146. Живојин Алексић-Радослав Костић, Пожари и експлозије, (приказ књиге) – 

Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 1-
2/1982.године, стр. 201-204; 

147. White book on NATO  crimes, (prikaz knjige) – Review of International affairs, 
Beograd, broj 1084/1999. godine, str. 23-24; 

148. Тhe war crime against Yugoslavs, (prikaz knjige) – Review of International 
affairs, Beograd, broj 1087-88/1999-2000.godine, str. 57; 

149. White book on the crimes of Albanian terrorists in Kosovo and Metohia, (prikaz 
knjige) – Review of International affairs, Beograd, broj 1091-93/2000. godine, 
str. 69-76; 

150. Слободан Петровић, Компјутерски криминал, (приказ књиге) – Правни 
информатор, Београд, број 7-8/2000.године, стр.62-63  

151. Ђорђе Ђорђевић, Кривично правна заштита културних добара (приказ 
књиге) – Архив за правне и друштвене науке, Београд, број 1/2001.године, 
стр-168-170 

152. Зоран Вучинић, Међународно ратно и хуманитарно право (приказ књиге) – 
Војно дело, Београд, број 6/2002.године, стр.184-188 

 
 
 
 
После избора у звање ванредног професора 
 

Уџбеници 
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1. Кривично право I, Општи део, издавач : Полицијска академија, Београд, 
2003. године, стр. 344 (коаутор Љубиша Јовановић) – уџбеник за предмет 
Кривично право I на Полицијској академији у Београду  

2. Прекршајно право, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, 
стр. 313 (коаутор Предраг Димитријевић) – уџбеник за предмет 
Прекршајно право на Правном факултету у Нишу 

3. Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2006. године, стр. 
504 – уџбеник за предмет Кривично право на Правном факултету у Нишу 

 
Монографије 

 
4. Систем пореских деликата, издавач : Интермекс, Београд, 2004. године, 

стр. 163 (коаутор Тарик Хашимбеговић) 
5. Злоупотреба службеног положаја и корупција, издавач : Номос, Београд, 

2005. године, стр. 212   
6. Избегавање плаћања пореза (фискални и кривичноправни аспекти), издавач 

; Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2006. године, 
стр. 247 (коаутор Милева Анђелковић) 

7. Правни аспекти извршења кривичних санкција, издавач : Институт за 
криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. године, стр. 350 
(коаутор Зоран Стевановић) 

8. Тероризам – безбедносни и правни аспекти , издавач : Институт за 
политичке студије, Београд, 2007. године, стр. 330 (коаутор Миле Ракић) 

9. Нужна одбрана и крајња нужда, издавач : Центар за публикације Правног 
факултета у Нишу, Ниш, 2007. године, стр. 264 

10. Корупција – изазов демократији, издавач : Институт за политичке студије, 
Београд, 2007. године, стр.488 (коаутори Живојин Ђурић и Миле Ракић)  

11. Амнестија и помиловање у кривичном праву, издавач : Институт за 
криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, стр. 168 
(коаутор Зоран Стевановић) 

 
Коментари закона и приручници 

 
12. 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 

13. Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом, 
издавач : Номос, Београд, 2003. године, стр. 573 

14. Збирка закона о прекршајима са коментаром и праксом, Друго измењено и 
допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 
382 

15. Заштита животне средине, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. 
године, стр. 508 

16. Јавни ред и мир & оружје и муниција, издавач: Службени лист СЦГ, 
Београд, 2005. године, стр. 342 

17. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, издавач : 
Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313 
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18. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 
заштити малолетних лица са уводним коментаром, издавач : Службени 
лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 149 

19. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Друго 
допуњено издање, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, 
стр. 321 

20. Закон о извршењу кривичних санкција са уводним коментаром, издавач : 
Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 179 

21. Лексикон кривичног права, Треће измењено и допуњено издање, издавач : 
Службени гласник, Београд, 2006. године, стр. 816 

22. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Треће 
издање, издавач : Службени лист СРЈ, Београд, 2007. године, стр. 321  

23. Koментар Закона о извршењу кривичних санкција , издавач: Службени 
гласник, Београд, 2008. године, стр. 309 (коаутор Зоран Стевановић)  

 
Чланци 

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

Београд, број 1/2003. године, стр. 93-117 (коаутор Љубомир Стајић) 
25. Карактеристике међународног кривичног права - Избор судске пракса, 

Београд, број 12/2003. године, стр.16-21 
26. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – Судска 

пракса, Београд, број 9/2003. године, стр. 52-57 
27. Систем еколошких кривичних дела у нашем правном систему – Судска 

пракса,   Београд, број 11-12/2003. године, стр. 60-71 
28. Одговорност за ризик у животној средини у републичком кривичном 

законодавству – Зборник радова међународне еко конференције ''Заштита 
животне средине градова и приградских насеља'', Нови Сад, 2003. године, 
стр. 245-250 (коаутор Павле Тодоровић)  

29. Основе правног уређења и заштите од ризика у животној средини – 
Зборник радова Факултета цивилне одбране у Београду, Београд, 2003. 
године, стр. 227- 253 

30. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању казне у 
кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 
43/2003. године, стр. 180-212 

31. Убиство више лица – Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 167-
179 R-62 

32. Прање новца у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и 
пракса, Нови Сад, број 1/2004. године, стр.45-56 

33. Појам и карактеристике привредних кривичних дела из споредних закона – 
Судска пракса, Београд, број 1/2004. године, стр.70-78 

34. Основни институти међународног кривичног права – Безбедност, Београд, 
број 2/2004. године, стр. 157-176 

35. Појам и карактеристике службених кривичних дела – Судска пракса, 
Београд, број 5/2004. године, стр. 55-62 
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36. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела - 
Зборник радова са међународног научног скупа :’’Примена међународних 
кривичних стандарда ‘’, Тара, 2004. године, стр. 219-244 

37. 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 

38. Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – 
Зборник радова са саветовања:’’Тешки облици криминала’’, Београд, 2004. 
године, стр. 345-368 

39. Карактеристике кривичног дела злоупотребе службеног положаја – Судска 
пракса, Београд, број 7-8/2004. године, стр. 57-64 

40. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – CD зборник 
радова са саветовања :’’Злоупотребе информационих технологија’’, Тара, 
2004. године (коаутор Тарик Хашимбеговић) 

41. Појам и основне карактеристике међународног кривичног права – Наука, 
безбедност, полиција, Београд, број 1/2004. године, стр. 71-91; R-62 

42. 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  

43. Кривичноправна заштита живота припадника полиције у обављању 
службене дужности – Зборник радова  Више школе унутрашњих посова, 
Београд, 2004. године, стр. 32-51 (коаутор Бобан Симић) 

44. Значај кривичног правосуђа за одржавање мира и безбедности човечанства 
– Зборник радова Факултета цивилне одбране, Београд, број 2004. године, 
стр. 269-291 

45. Assessing a penalty in crimnal law – Yugoslav law, Beograd, broj 1-3/2004. 
godine, str. 5-30; R-62 

46. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном 
законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2-3/2004. године, стр. 
85-103; R-61  

47. Покушај као стадијум у извршењу кривичног дела – Зборник Правног 
факултета у Нишу, Ниш, број 45/2004.године, стр.117-139; 

48. Карактеристике општег дела новог Кривичног законика Републике Црне 
Горе – Перјаник, Даниловград, број 7/2005. године, стр. 25-29 (коаутор 
Бобан Симић); 

49. Значај нужне одбране и крајње нужде у кривичном праву – Правни 
информатор, Београд, број 4/2005. године, стр. 62-70; 

50. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном 
законодавству – Безбедност, Београд, број 2/2005. године, стр. 181-200; 

51. 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 
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52. Међународно кривично правосуђе у функцији одржавања и заштите мира и 
међународне безбедности – Међународни проблеми, Београд, број 1-
2/2005. године, стр. 31-57; R-61 

53. Злоупотреба опојних дрога у међународном кривичном праву – Судска 
пракса, Београд, број 6/2005. године, стр. 67-73 

54. Кривичноправни аспекти превенције имовинског криминалитета – Право, 
теорија и пракса, Нови Сад, број 7-8/2005. године, стр. 11-29 

55. Пореска евазија  и пореска кривична дела – Безбедност, Београд, број 
4/2005. године, стр. 541-564 

56. Карактеристике међународног кривичог права – Право, теорија и пракса, 
Нови Сад, број 9-10/2005. године, стр. 35-45 

57. Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије 
– Судска пракса, Београд, број 10-11/2005. године, стр. 46-56 

58. Појам, елементи и карактеристике међународног кривичног дела – Страни 
правни живот, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 277-298; R-61  

59. Нека спорна питања код кривичног дела фалсификовања исправе – Билтен 
Окружног суда у Београду, Београд, број 69/2005. године, стр. 49-61 

60. Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – Правни живот, 
Београд, број 9/2005. године, стр. 197-217; R-62 

61. Систем имовинских кривичних санкција у кривичном праву Србије и  Црне 
Горе – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2005. године, стр. 613-
628; R-62 

62. Положај малолетника у кривичном праву према новим законским 
решењима – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 46/2005. 
године, стр. 159-176 

63. Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и 
трговине опојним дрогама – Страни правни живот, Београд, број 3/2005. 
године, стр. 125-136; R-61 

64. Оснивање, надлежност и поступање међународног кривичног суда – 
Правни нформатор, Београд, број 2/2006. године, стр. 60-66 

65. Систем санкција у новом Закону о прекршајима – Гласник АК Војводине, 
Нови Сад, број 4/2006. године, стр. 150-175; R-62 

66. Динамика и структура кривичних дела из Закона о јавном реду и миру – 
Безбедност, Београд, број 3/2006. године, стр. 449-464; R-62 

67. Радноправни статус осуђеног лица у кривичном праву – Радно и социјално 
право, Београд, број 1-6/2006. године, стр. 228-245 (коаутор Борислав 
Петровић) 

68. Шест деценија од доношења Нирнбершке пресуде – Правни информатор, 
Београд, број 9/2006. године, стр. 53-60 

69. Основне карактеристике кривичног законодавства Карађорђеве Србије – 
Пешчаник, Ниш, број 4/2006. године, стр. 89-102; R-62 

70. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном закону Републике 
Србије – Безбедност, Београд, број 5/2006. године, стр. 689-711; R-62 

71. Кривица у новом Кривичном законику – Гласник АК Војводине, Нови Сад, 
број 9/2006. године, стр. 475-507; R-62 

72. Убиство на свиреп и подмукао начин – Правни живот, Београд, број 
9/2006. године, стр. 97-113; R-52 
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73. 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) 

74. 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) 

75. 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) 

76. Основи који искључују кривицу - Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 
12/2006. године, стр.. 640-659; R-62 

77. Покушај кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, Београд, 
број 3-4/2006. године, стр. 1431-1450; R-61 

78. Одговорност правних лица у кривичном праву Босне и Херцеговине – 
Страни правни живот, Београд, број 1-3/2006. године, стр. 284-302; R-61 

79. Амнестија у кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 2/2007. 
године, стр. 59-65 (коаутор Борислав Петровић);  

80. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном праву Републике 
Србије – Судска пракса, Београд, број 5/2007. године, стр. 62-74 

81. Новине у кривичном законодавству о малолeтницима у светлу 
ресторативне правде – Темида, Београд, број 1/2007. године, стр. 15-23; R-
62 

82. Историјски  развој  система кривичних санкција – Пешчаник, Ниш, број 
5/2007. године, стр. 125-147; R-62 

83. 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) 

84. 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 

85. Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Гласник АК 
Војводине, Нови Сад, број 6/2007. године, стр.171-179; R-62 

86. Основне карактеристике извршног кривичног права – Ревија за 
криминологију и кривично право, Београд, број 2/2007. године, стр. 99-117 
(коаутор Зоран Стевановић); R-61 

87. Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – 
Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2007. године, стр. 27-41 

88. Систем васпитних мера у домаћем и упоредном праву – Страни правни 
живот, Београд, број 1-2/2007. године, стр.174-202; R-62 

89. Примена института нужне одбране у теорији и пракси кривичног права – 
Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 50/2007. године, 
стр.51-85; R-62 

90. Међународно кривично правосуђе као средство за заштиту међународе 
безбедности – Политичка ревија, Београд, број 1/2007. године, стр.265-290; 
R-61 
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91. 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; R-62  

92. 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 

93. Европска унија у борби против организованог криминала – Српска 
политичка мисао, Београд, број 3-4/2007. године, стр. 47-68; R-51    

94. Појам и карактеристике малолетничког кривичног права – Ревија за 
криминологију и кривично право, Београд, број 1/2008. године, стр. 119-
135 (коаутор Зоран Стевановић); R-52 

95. Злоупотреба службеног положаја у локалној самоуправи – Политичка 
ревија, Београд, број 2/2008. године, стр. 509-522; R-51 

 
Реферати на научним и стручним скуповима 

 
96. 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) 

97. 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 

98. 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                              
                   

99. 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 

100. 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   

101. 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 

102. 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 

103. 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 
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104. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – реферат 
поднет на саветовању: ’’Злоупотребе информационих технологија’’ – ЦД 
Зборник радова, Тара, 2004. године (коаутор Тарик Хашимбеговић) 

105. 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  

106. Допринoс учења Томе Живановића науци кривичног права – реферат 
поднет на Међународном научном скупу : '' Србија 1804 – 2004.'' – Зборник 
радова,  Ниш, 2004. године, стр. 223-240 

107. 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 

108. 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 

109. 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 

110. 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 

111. 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   

112. 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 

113. Кривичноправна заштита права на издржавање чланова породице – 
реферат поднет на саветовању: ''Новине у породичном законодавству'' – 
Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 223-234 

114. 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 

115. 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 
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116. 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  

117. 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) 

118. 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 

119. 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) 

120. 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 

121. Убиство из користољубља – реферат поднет на XX  сусрету Копаоничке 
школе природног права, Правни живот, Београд, број 9 /2007. године, стр. 
37-53 

122. 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 

123. Новине  у малолетничком кривичном праву у функцији превенције 
криминалитета – реферат поднета на 20. научном скупу :'' Казнено 
законодавство и превенција криминалитета, Зборник радова, Палић, 2008. 
године, стр. 382- 397 

 
2. Преглед научних и стручних радова објављених у иностранству после  
     избора у звање ванредног професора 

 
Уџбеници 

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

Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 412 (коаутор 
Борислав Петровић) – уџбеник за предмет Кривично право на Правном 
факултету у Сарајеву 

125. Кривично право 2 ( Казнено право, Посебни дио), издавач : Правни 
факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 346 (коаутор Борислав 
Петровић) – уџбеник за предмет Кривично право на Правном факултету у 
Сарајеву 

126. Извршно кривично (казнено) право, издавач : Правни факултет у Сарајеву, 
Сарајево, 2006. године, стр. 254 (коаутор Борислав Петровић) – уџбеник за 
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предмет Пенологија на Правном факултету у Сарајеву и Факултету 
криминалистичких наука у Сарајеву 

 
Чланци 

 
127. Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског 

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

128. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмјеравању казне у 
кривичном праву – Правна мисао, Сарајево, број 1-2/2005. године, стр. 14-
31 

129. Подстрекавање као облик саучесништва у учињењу кривичног дјела – 
Правни савјетник, Сарајево, број 3/2005. године, стр. 13-24 (коаутор 
Борислав Петровић) 

130. Основне карактеристике система извршења казне затвора у Босни и 
Херцеговини – Правна мисао, Сарајево, број 5-6/2006. године, стр. 36-54 
(коаутор Борислав Петровић) 

131. Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије 
– Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 
Друго издање, 2006. године, стр. 189-209 

132. Извршење васпитних мјера – Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, 
стр.  371-394 (коаутори : Борислав Петровић и Амила Ферхатовић) 

133. 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)  

134. Карактеристике амнестије у Босни и Херцеговини – Безбједност, полиција, 
грађани, Бања Лука, број 2/2007. године, стр.1122-1137 

135. Систем васпитних мера у новом кривичном праву Републике Србије, 
Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Сарајево, број 3/2007. 
године, стр. 123-152 

136. Убиство полицајца у кривичном праву Босне и Херцеговине, Безбједност, 
полиција, грађани, Бања Лука, број 1/2008. године, стр.5-19  

137. Кривичноправни аспекти убиства полицајца – Перјаник, Даниловград, број  
9-10/2006. године, стр. 17-25 

138. Појам и елементи кривичног дела – Перјаник, Даниловград, број 12/2006. 
године, стр. 30-46 

139. Прање новца у кривичном праву државе Црне Горе, Перјаник, 
Даниловград, број 16/2008. године, стр. 42-55 

140. Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Републике 
Србије – Зборник Правног факултета у Ријеци, Ријека, број 27/2006. 
године, стр. 1055-1087 

141. Новчана казна у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник 
Правног факултета у Загребу и Зборник Правног факултета у Скопљу, 
Загреб-Скопље, 2007. године, стр.518-537 (коаутор Борислав Петровић) 

142. Criminal legal aspects of money laundering – Eastern European Criminal Law 
Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 1-11 
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143. Notion and basic characteristics of  International criminal law - Eastern 
European Criminal Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 41-48 

144. Notion and basic characteristics of fine in criminal law of Serbia and 
Montenegro - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 2/2005. 
godine, str. 1-8 

145. International criminal law – legal nature, importance and the relation to other 
branches of law - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 
2/2005. godine, str. 14-23 

146. The extreme necessity in the criminal law of Serbia and Montenegro – Free Law 
Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 109-115 

147. The system of property criminal sanctions in criminal law of Serbia and 
Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 117-126 

148. Human rights in light of necessary defence in criminal law of Serbia and 
Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 7-19 

149. Appearance, development and basic characteristics of International criminal 
justice - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 21-42 

150. Accidental provocation of environmental hazards by generally dangerous in 
criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 
1/2006. godine, str. 123-141 

151. Punishment proportioning in the criminal law of Serbia and Montenegro - Free 
Law Journal, Budapest, broj 1/2006. godine, str. 175-204 (koautor Aleksandar 
Trešnjev) 

152. Bases for the exclusion of the criminal act in criminal law of Serbia and 
Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 175-205 

153. The mitigating and aggravating circumstances for punishment proportioning in 
comparative criminal law - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 
207-226 

154. The money laundering as criminal offence in criminal law of Bosnia and 
Herzegovina - Free Law Journal, Budapest, broj 3/2006. godine, str. 85-102 
(koautor Borislav Petrović) 

155. New juvenile criminal law in the Republic of Serbia - Free Law Journal, 
Budapest, broj 3/2006. godine, str. 181-198 

156. Complicity in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - Free Law Journal, 
Budapest, broj 4/2006. godine, str. 65-88 (koautor Borislav Petrović) 

157. The system of criminal penalties in the new Criminal code of the Republic of 
Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2006. godine, str. 113-133 

158. Bases for the exclusion of the criminal act in Criminal law of Bosnia and 
Herzegovina – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 33-60 
(koautor Borislav Petrović) 

159. The guilt in the new Criminal code of the Republic of Serbia – Free Law 
Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 127.142 

160. Notion and basic characteristics of criminal offence in the new Criminal code of 
the Republic of Serbia – Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 
81-114 

161. Basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code of the 
Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 111-
169 
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162. Одговорност за загрозување на животната средина од аспект на актите од 
Советот на Европа – Годишњак на Правниот факултет ''Јустинијан Први'' 
во Скопје, Скопје, број 40/2002-2003. године, стр. 537-558 (коаутор 
Борислав Петровић)  

163. Дејство кривичних санкција на радноправни статус осуђеног лица – 
Годишњак на Правниот факултет ''Јустинијан Први'' во Скопје, Скопје, број  
42/2006. године, стр. 163-178 

164. Mednarodno kaznivo dejanje v sistemu kazenskih deliktov – Varstvoslovje, 
Maribor, broj 2/2006. godine, str. 145-155 (koautori Borislav Petrović, Bojan 
Dobovšek i Jure Škrbec)  

 
Реферати на научним и стручним скупповима 

 
165. 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  

166. 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 

167. 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) 

168. 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  

169. 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) 

170. Избор врсте и мере казне у кривичном поступку – реферат поднет на 5. 
саветовању: ''Октобарски правнички дани'', Бања Лука , број 15/2008. 
године, стр. 487-507   

171. Pojem in značilnosti poskusa storitve kaznivega dejanja – referat podnet  na 
međunarodnom naučnom skupu : ''VII Dnevi vastvoslovja - Raznolikost 
zagotovljanja varnosti'', Bled, 2006. godine, Zbornik radova, str. 1082-1091 
(koautori Borislav Petrović, Bojan Dobovšek i Jure Škrbec)  

172. The system of penalties as method for keeping down criminality in the new 
Criminal code of the Republic of Serbia – referat podnet na međunarodnoj 
konferenciji : ''Past, Present and Future – Policing in Central and Eastern 
Europe'', Zbornik povzetkov,  Maribor, 2006. godine, str. 180-182 

173. The system of property criminal sanctions in the new Criminal code of the 
Republic of Serbia – referat podnet na međunarodnom naučnom skupu :'' VIII 



 
 
 
 
 
 

21

Dnevi vastvoslovja – Varnost  v sodobni družbi groženj in tveganj'', Zbornik 
povzetkov, Bled, 2007. godine, str. 38 

174. Odmerjanje kazni v novem kazenskem pravu Republike Srbije - referat podnet 
na medjunarodnom naučnom skupu :''IX Slovenski dnevi varstvoslovja – Javna 
in zasebna varnost'', Zbornik povzetkov, Bled, 2008. godine, str.91-92 

 
3. Приказ научних и стручних радова 
 

Др Драган Јовашевић је укупно објавио и саопштио преко три стотине 
научних и стручних радова, а од последњег избора у звање ванредног професора 
преко сто седамдесет радова које би овом приликом требало ценити. Комисија 
је сматрала да од тих радова треба приказати само оне објављене радове 
кандидата који су релевантни за оцену да ли испуњава услове за одређено 
звање, будући да се један број радова не односи се на ужу научну област за коју 
се кандидат бира. Осим тога, због изузетно великог обима објављених радова, 
било је нужно извршити додатну селекцију, па нису посебно приказани ни 
научни и стручни радови мањег значаја. Руководећи се овим критеријумима, по 
мишљењу комисије, следећи радови заслужују да буду посебно цењени:  

1. Кривично право I, Општи део, издавач: Полицијска академија, 
Београд, 2003. године, стр. 344 (коаутор Љубиша Јовановић) – уџбеник за 
предмет Кривично право I на Полицијској академији у Београду. Уџбеник је 
урађен према уобичајеним стандардима за овај предмет у свему према 
наставном програму Полицијске академије у Београду у коме су обрађени сви 
основни институти општег дела кривичног права: појам, развој, извори и 
карактеристике кривичног права као гране позитивног права и као гране правне 
науке, појам и елементи кривичног дела, саучесништво, кривична одговорност и 
систем кривичних санкција. Уџбеник је писан на бази законског текста 
Основног кривичног закона (раније КЗ СР Југославије), Кривичног закона 
Републике Србије, достигнућа домаће и иностране правне теорије и судске 
праксе. 

2. Прекршајно право, издавач: Службени лист СЦГ, Београд, 2005. 
године, стр. 313 (коаутор Предраг Димитријевић) – уџбеник за предмет 
Прекршајно право на Правном факултету у Нишу. Уџбеник је урађен према 
уобичајеним стандардима за овај предмет у свему према наставном програму 
Правног факултета у Нишу, у коме су обрађени основне појмове и институте 
прекршајног права. У првом делу уџбеника  излагањем су обухваћени: појам, 
развој, извори и карактеристике прекршајног права и његов однос са другим 
гранама казненог права – кривичним и привреднопреступним правом, а заим, 
појам и елементи прекршаја, саучесништво, прекршајна одговорност и систем 
прекршајних санкција.  Други део уџбеника садржи посебни део прекршајног 
права у коме се излаже о појму, обележјима и карактеристикама најзначајнијих 
прекршаја који се као врсте деликата јављају у нашем правном систему. Трећи 
део уџбеника садржи излагање о процесном прекршпајном праву, док четврти 
део представља практикум за прекршајно право, у коме је кроз више стотина 
прекршајних одлука изложена практична примена законских решења. Уџбеник 
предсавља актуелну литературу за ову област казненог права. 
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3. Кривично право, Општи део, издавач: Номос, Београд, 2006. 
године, стр. 504 – уџбеник за предмет Кривично право на Правном факултету у 
Нишу. Уџбеник је урађен према уобичајеним стандардима за овај предмет у 
свему према важећем наставном програму Правног факултета у Нишу, у коме су 
обрађени основни појмови и институти општег дела кривичног права сходно 
новим законским решењима из Кривичног законика Републике Србије, те 
предсавља актуелну правну књижевност из кривичноправне области. Материја 
је систематизова у следеће целине: појам, развој, извори и карактеристике 
кривичног права као гране позитивног права и као гране правне науке, појам и 
елементи кривичног дела, саучесништво, кривица и систем кривичних санкција. 
Према начину обраде материје, уџбеник је приступачан за студенте, а научни 
систем, теоријска интерпретација кривичноправних појмова и института, као и 
егзегеза позитивног права, заслужују пажњу научне и стручне јавности. У 
погледу садржаја, новина је да се у нешто већем броју излажу упоредноправна 
решења кривичноправних појмова и института, што је, свакако, значајно са 
аспекта хармонизације нашег права са правним системима европских држава. 

4. Систем пореских деликата, издавач : Интермекс, Београд, 2004. 
године, стр. 163 (коаутор Тарик Хашимбеговић) – Ово је јединствена 
монографија у којој се свеобухватно обрађују све врсте пореских деликата : 
пореска кривична дела, порески привредне преступи и пореске прекршаји у 
нашој земљи, сходно тада важећим савезним и републичким законским 
прописима. Изложена материја је систематизована у више делова у којима се 
обрађују: појам, елементи и карактеристике пореских деликата уопште (посебно 
пореске утаје као најзначајнијег пореског деликта), историјски развој пореских 
кривичних дела у нашој земљи од перидоа средњовековног Душановог царста 
до данашњих дана, пореска кривична дела у упоредном законодаству, те 
карактеристике, обележја и систем санкција за поједине врсте пореских 
деликата и њихов међусобни однос. 

5. Злоупотреба службеног положаја и корупција, издавач : Номос, 
Београд, 2005. године, стр. 212. – Посебан значај за функционсиање правне 
државе и владавину права у демократској држави има ефикасно, законито и 
квалитетно функционисање државних органа и јавних служби. Стога је у 
систему кривичног законодавства посебно заштићено функционисање 
службених лица у овим органима путем прописивања одговорности и 
кажњивости за кривична дела против службене дужности. Управо о појму, 
карактеристикама и систематици службених кривичних дела, односно о 
елементима, обележјима и карактеристикама основног, посебног, 
квалификованог или привилегованог облика ових кривичних дела расправља се 
у овој монографији. После излагања позитивно правних решења о кривичном 
делу злоупотребе службеног положаја, као основном кривичном делу против 
службене дужности, те анализе обима, динамике и структуре овог кривичног 
дела у структури криминалитета уопште, обрађена је злоупотреба службеног 
положаја у упоредном кривичном законодавству и са аспекта облика и видова 
њиховог испољавања у судској пракси. Потом је анализиран међусобни однос 
злоупотребе сужбеног положаја са другим службеним кривичним делима. 
Последњи део ове монографије повећен је излагању о карактеристикама 
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кривичних дела корупције (примања и давања мита) као посебних, специфичних 
облика злоупотребе службеног положаја.  на темељу законског текста, правне 
теорије и судске праксе.  У раду су обрађена бројна теоријска али и практична 
питања везана за кривична дела корупције. 

6. Избегавање плаћања пореза (фискални и кривичноправни 
аспекти), издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 
2006. године, стр. 247 (коаутор Милева Анђелковић). У овој монографији је 
изложена материја подељена у два дела. У првом делу обрађени су фискални 
аспект избегавања плаћања пореза, појам, врсте и функције пореза и њихове 
карактеристике. У другом делу, чији је аутор Драган Јовашевић, садржи 
експликацију кривичноправних аспеката избегавања плаћања пореза, тј. пореске 
евазије. Уовом делу се свеобухватно обрађују све врсте пореских кривичних 
дела која су одређена у новом Кривичном законику Републике Србије и Закону 
о пореском поступку и пореској администрацији.  После излагања о пореским 
деликтима уопште, којим су обухваћена пореска кривична дела, порески 
привредни преступи и порески прекршаји, изложена материја је 
систематизована у више делова, у којима се обрађују појам, елементи, обележја 
и карактеристике пореских кривичних дела којима се успоставља кривична 
одговорност и кажњавост за различите облике и видове испољавања пореске 
евазије у нашем правном систему,  историјски развој пореских кривичних дела 
у нашој земљи, пореска кривична дела у упоредном законодаству, те пореска 
кривична дела у судској пракси и њихов однос са другим сличним кривичним 
делима. 

7. Правни аспекти извршења кривичних санкција, издавач : 
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. године, 
стр. 350 (коаутор Зоран Стевановић) – У овој монографији су обрађена 
теоријска и практична питања везана за појам, карактеристике, функцију, циљ, 
правни основ и систем кривичних санкција које познаје ново кривично 
законодавство Републике Србије. После излагања о основним појмовима и 
институтима извршног кривичног права и историјског развоја система 
кривичних санкција, обрађена су бројна питања везана за поступак, начин, 
услове и садржину извршења казни, мера упозорења, мера безбедности и 
малолетничких кривичних санкција, у нашем и у иностраном кривичном 
законодавству. При томе је коришћена домаћа и инострана легислатива и 
правна литература, као и правна пракса домаћих судова. 

8. Тероризам – безбедносни и правни аспекти, издавач : Институт 
за политичке студије, Београд, 2007. године, стр. 330 (коаутор Миле Ракић)  - 
Материја изложена у овој монографији подељена је у два дела. У првом делу су 
обрађени безбедносни аспекти тероризма (унутрашњег и међународног) као 
посебно опасног облика угрожавања безбедности уопште, али и међународне, 
регионалне и националне безбедности. У другом делу су пак изложени 
кривичноправни аспекти тероризма. После излагања карактеристика и облика 
испољавања савременог криминалитета, анализирани су правни аспекти 
кривичног дела тероризма у нашем кривичном праву. Такође је тероризам 
анализиран и са аспекта међународног и упоредног кривичног права, да би 
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потом били изложени правнотеоријски облици и видови испољавања тероризма 
у судској пракси. Посебно је објашњен однос тероризма са другим сродним 
кривичним делима (међународним тероризам, финансирањем тероризма, 
угрожавањем безбедности ваздушног саобраћаја, отмицом брода, ваздухоплова 
или другог превозног средства и другим политичким кривичним делима). 

9. Нужна одбрана и крајња нужда, издавач : Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2007. године, стр. 264. – Материја изложена у овој монографији је 
подељена у три дела који се логично надовезују. Први део садржи општа, 
теоријска и практична излагања о појму и карактеристикама кривичног дела 
уопште, те његовим основним елементима објективног и субјективног, односно 
формалног и материјалног карактера. Овај део рада се завршава анализом појма, 
карактеристика, значаја и основа који искључују кривично дело. Други део 
монографије синтетички обрађује институт нужне одбране као важног и 
историјски посматрано старог основа који искључује противправност кривичног 
дела. Овај је институт изложен на бази  нових законских решења, правне 
теорије, судске праксе и решења познатих у савременом упоредном и 
међународном кривичном праву. Посебно су при томе анализирана бројна 
спорна или гранична питања везана за примену овог института у непосредној 
судској пракси (у случајевима разграничења убиства и тешке телесне повреде у 
прекорачењу нужне одбране са убиством и тешком телесном повредом на мах). 
Трећи део ове монографије садржи излагање о крајњој нужди, тог изузетно 
значајног института који искључује постојање кривичног дела. И овај је 
институт аутор анализирао користећи исти методолошки инструментаријум 
подвргавајући поједина законска решења критичком сагледавању са аспекта 
судске праксе и упоредноправних решења, те је дао и одговарајуће предлоге у 
циљу ефикасније и квалитетније примене законских решења, односно за измену 
и допуну постојећих законских решења. 

10. Корупција – изазов демократији, издавач : Институт за 
политичке студије, Београд, 2007. године, стр. 488 ( коаутори Живојин Ђурић и 
Миле Ракић) - Материја изложена у овој монографији је подељена у два дела. У 
првом делу су обрађени плитиколошко-безбедносни аспекти корупције као 
посебно опасног облика угрожавања владавине права и правне државе, али и 
међународне, регионалне и националне безбедности. У другом делу су пак 
изложени кривичноправни аспекти корупције. После излагања појма, 
карактеристика и систематике кривичних дела против службене дужности, 
изложене су карактеристике и облици испољавања најчешће вршеног кривичног 
дела ове врсте – злоупотребе службеног положаја. Потом следи излагање више 
различитих аспеката најзначајнијег облика злоупотребе службеног положаја – 
кривичних дела корупције у виду давања мита и примања мита. На овом су 
месту анализирани међународноправни и националноправни аспекти кривичних 
дела корупције, после излагања више различитих одређења појма корупције у 
теорији, пракси и законодавству. Ова кривична дела су изложена у свом 
историјском развоју од најстаријих времена до 20. века, односно у упоредном 
кривичном праву, те у односу на друга, сродна кривична дела, а посебно у вези 
са различитим облицима и видовима испољавања организованог 
криминалитета. Посебан део ове монографије представља емпиријско 
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истраживање обима, структуре и динамике кривичних дела коруцпије у 
Републици Србији према подацима МУП-а Србије, надлежних судова и јавних 
тужилаштава и Завода за статистику, те политике кривичног прогона и казнене 
политике судова. 

11. Амнестија и помиловање у кривичном праву, издавач : 
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, 
стр. 168 (коаутор Зоран Стевановић) – Изложена материја у овој монографији је 
систематизована у три дела. У првом делу, што је и логично, аутори су 
изложили појам, карактеристике, систем и сврху кривичних санкција које 
предвиђа ново кривично законодавство Републике Србије у примени од 2006. 
године, те појам и врсте основа који искључују право државе на примену 
кривичних санкција. Други део монографије садржи излагања о појму, 
садржини, основу примене и карактеристикама амнестије, сходно схватањима 
правне теорије, судске праксе и законским решењима у нашој земљи и у 
упоредном кривичном праву. Трећи део овог рада садржи теоријска, практична, 
и упоредноправна разматрања појма, садржине и карактеристика помиловања, 
као и излагање о основу и оправдању примене те историјском развоју и 
поступку за примену овог значајног института општег дела кривичног права.  

12. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, 
издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313 - Дана 1. јануара 
2006. године, после 145 година, ступио је на снагу нови Кривични законик 
Републике Србије који је донео бројна нова решења не само у погледу система 
инкриминација, већ и у области општег дела кривичног права. После законског 
текста са пратећим регистром појмова, на око стотинак страница је дат правно 
теоријски и практични коментар основних, општих и најважнијих института 
новог кривичног права Републике Србије, при чему је указано на новине у 
примени ових решења односно на могуће проблеме у њиховој примени са 
предлогом начина за њихово превазилажење и практично решавање. 

13. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица са уводним коментаром, 
издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 149. – Почетком 2006. 
године у Републици Србији је ступило на снагу ново материјално кривично 
право. Његову специфичност између осталог представља успостављање новог 
малолетничког кривичног права – система законских прописа о 
кривичноправном положају малолетника као учинилаца кривичних дела и 
малолетника као жртава кривичних дела. То значи да је на једном месту 
обухваћено материјално, процесно и извршно малолетничко кривично право, о 
чијим карактеристикама управо говори и ова књига. Поред законског текста  са 
одговарајућим регистром појмова и уводних излагања, дат је теоријски и 
практични коментар законских решења новог система малолетничког кривичног 
права у Републици Србији од значаја за њихову примену у свакодневном раду 
органа правосуђа. 

14. Закон о извршењу кривичних санкција са уводним 
коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 179. – 
Доношењем новог Кривичног законика, Република Србија је започела темељиту 
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реформу кривичног законодавства чији је део и нови Закон о извршењу 
кривичних санкција. Тек извршењем у закону прописаних и од стране суда 
изречених кривичних санкција, може се остварити и сврха кривиичног права – 
заштита друштва и његових добара од свих облика и видова криминалитета. У 
овоој публикацији, после уводних излагања, дат је текст новоднетог закона са 
одговарајућим регистром пројмова. Његов најзначајнији део је теоријски и 
практични коментар новог система извршења кривичних санкција у Републици 
Србији. 

15. Лексикон кривичног права, Треће измењено и допуњено 
издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2006. године, стр. 816. – Ради се о 
првом и за сада једином лексикографском делу из области кривичног права у 
овом делу Европе, у коме су изложени и објашњени појмови и карактеристике 
више од 2.500 најзначајнијих института материјалног, процесног и извршног 
кривичног права, међународног и малолетничког кривичног права односно 
других кривичноправних области : криминологије, криминалистике, форензике, 
пенологије, виктимологије, судске психологије и др. Текст је заснован на новом, 
реформисаном материјалном, процесном и извршном кривичном законодавству, 
као и савременим схватањима правне теорије. 

16. Безбедносни и правни аспекти прања новца – Наука, безбедност, 
полиција, Београд, број 1/2003. године, стр. 93-117 (коаутор Љубомир Стајић) – 
У раду су изложени појам и карактеристике новог кривичног дела у нашем 
правном систему - прања новца сходно решењима из Закона о прању новца СР 
Југославије. Поред кривичноправног аспекта прања новца, ова негативна, 
друштвено-опасна појава је изложена и са безбедносног и међународноправног 
аспекта.  

17. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању 
казне у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 
43/2003. године, стр. 180-212. – У раду се са теоријског и практичног аспекта 
анализира примена олакшавајућих и отежавајућих околности у нашем 
кривичном праву  као начина за одмеравање, прилагођавање казне учиниоцу 
кривичног дела. При томе је изложена примена ових околности и у 
међународном кривичном праву и другим гранама казненог права 
(привреднопреступном праву и прекршајном праву). 

18. Убиство више лица – Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 
167-179. – У раду је после уводних излагања о систему кривичноправне заштите 
живота и телесног интегритета уопште, анализирано основно кривично дело ове 
врсте – убиство, односно његов најтежи облик – тешко убиство. Најзначајнији 
део рада представља заправо правнотеоријску, судскопрактичну и 
упоредноправну анализу овог облика тешког убиства, где су дати и одређени 
предлози за унапређење правне праксе приликом квалификовања овог 
кривичног дела. 

19. Прање новца у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и 
пракса, Нови Сад, број 1/2004. године, стр. 45-56. - У раду су изложени појам и 
карактеристике кривичног дела прања новца као новог кривичног дела у нашем 
праву сходно решењима из Закона о прању новца СР Југославије. Ово кривично 
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дело је анализирано на бази законских решења, схватања правне теорије, али и 
са аспекта облика и видова испољавања у судској пракси.   

20. 11. Основни институти међународног кривичног права – Безбедност, 
Београд, број 2/2004. године, стр. 157-176 - У овом раду су анализирани са 
теоријског и практичног становишта основни појмови и нститути међународног 
кривичног права као што су : појам и елементи међународног кривичног дела, 
њихова класификација, основи кривичне одговорности (посебно командна 
одговорност и основи искључења кривице) и систем кривичних снакција које 
изричу наднационални органи кривичног правосуђа.  

21. Assessing a penalty in crimnal law – Yugoslav law, Beograd, broj 1-3/2004. 
godine, str. 5-30 - У раду се излаже значајна област општег дела кривичног права 
– одмеравање казне. Анализирани су појам, садржина, историјски развој, правни 
основ и врсте одмеравања казне уопште, а потом у кривичном праву, његова 
функција те примена олакшавајућих и отежавајућих околности у нашем, али и 
упоредном кривичном праву, као најзначајнији начин прилагођавања казне 
учиниоцу кривичног дела.  

22. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном 
законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2-3/2004. године, стр. 85-
103. – У раду се анализирају кривична дела у вези са опојним дрогама, не само у 
кривичном праву Србије већ и у низу других европских земаља. Поред упоредне 
анализе појединих инкриминицаја рад садржи и предлог могућих решења за 
нашег законодавца у будућој реформи кривичног законика. Рад обилује бројним 
примерима из судске праксе. 

23. Покушај као стадијум у извршењу кривичног дела – Зборник 
Правног факултета у Нишу, Ниш, број 45/2004.године, стр.117-139. – У раду се 
говори, прво, о стадијумима у процесу извршења кривичног дела, а потом о 
покушају кривичног дела као несвршеном делу који се анализира са аспекта 
домаћег и упоредног, али и међународног кривичног права, схватања правне 
теорије и судске праксе. Најзначајнији део рада је расправа о правној природи 
покушаја и основима његове кажњивости. 

24. Карактеристике општег дела новог Кривичног законика Републике 
Црне Горе – Перјаник, Даниловград, број 7/2005. године, стр. 25-29 (коаутор 
Бобан Симић) – Република Црна Гора је средином 2003. године добила нови 
Кривични законик који у ову област уноси бојне новине. Управо се у овом раду 
анализирају нова законска решења у области општег дела кривичног права и 
њихове предности у односу на до сада важећа решења.  

25. Међународно кривично правосуђе у функцији одржавања и заштите 
мира и међународне безбедности – Међународни проблеми, Београд, број 1-
2/2005. године, стр. 31-57. - У овом раду је изложен преглед историјског развоја 
међународног кривичног права од најстаријих времена до 20. века, а посебно 
развој и реализација идеје о успостављању међународног кривичног суда. 
Анализирана су релевантни међународни акати из ове области, организација и 
надлежност војних судова, ad hoc трибунала и сталног Међународног кривичног 
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суда, као и кривични поступак пред овим судским органима и поступак за 
пружање међународне кривичноправне помоћи. 

26. Појам, елементи и карактеристике међународног кривичног дела – 
Страни правни живот, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 277-298. - У овом 
раду су, са аспекта домаће и иностране правне теорије, као и актуелне судске 
праксе Хашког трибунала, анализирани појам, објективни и субјективни 
елементи, систематика правних норми, објект и субјект међународног 
кривичног дела, основи који искључују његово постојање, као и његов однос са 
кривичним делом у националном кривичном праву. 

27. Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – Правни 
живот, Београд, број 9/2005. године, стр. 197-217. - У раду је после уводних 
излагања о систему кривичноправне заштите живота и телесног интегритета у 
нашој земљи,  анализирано основно кривично дело ове врсте – убиство, и 
законска систематика његовог уређења. Најзначајнији део рада представља 
заправо правнотеоријску, судскопрактичну и упоредноправну анализу једног 
облика привилегованог (лаког) убиства – убиства на мах. Посебан  део рада је 
посвећен разграничењу овог облика лаког убиства са убиством које је извршено 
у прекорачењу нужне одбране, будући да се ради о двема веома сличним 
кривичноправне ситуације. На темељу резултата ове анализе, предложени су 
критеријуми за унапређење правне праксе приликом квалификовања ових  
ситуација. 

28. Систем имовинских кривичних санкција у кривичном праву Србије 
и  Црне Горе – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2005. године, стр. 
613-628. - У раду су анализирани појам, карактеристике, садржина, правна 
природа и дејство имовинских кривичних санкција (новчане казне, мере 
безбедности одузимања предмета и мере одузимања имовинске користи која је 
прибављена кривичним делом).  

29. Међународноправни основи за кривична дела недозвољене 
производње и трговине опојним дрогама – Страни правни живот, Београд, 
број 3/2005. године, стр. 125-136. - Последње деценије 20. века карактерише 
изразито велика динамика криминалитета који је повезан са опојним дрогама. 
Управо се у овом раду анализира садржина релевантних међународних аката у 
овој области који представљају међународну основу за инкриминацију 
кривичних дела у вези са опојним дрогама у националном кривичном 
законодавству. Посебно је указано на надлежност и поступање међународних 
регионалних организација (Интерпол, Еуропол и др) у спречавању и сузбијању 
ове врсте кривичних дела.  

30. Динамика и структура кривичних дела из Закона о јавном реду и 
миру – Безбедност, Београд, број 3/2006. године, стр. 449-464. - У раду се 
анализирају обележја и карактеристике основних и квалификованих облика 
више кривичних дела која су предвиђена у Закону о јавном реду и миру, а  која 
су управљена на повреду или угрожавање, с једне стране, јавног реда и мира, и с 
друге стране, припадника полиције у обављању службене дужности. Егзегеза 
законских норми и правнотеоријска анализа поткрепљени су статистичким 
показатељима о обиму, динамици и структури ових кривичних дела.  
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31. Основне карактеристике кривичног законодавства Карађорђеве 
Србије – Пешчаник, Ниш, број 4/2006. године, стр. 89-102. – Успостављање и 
развој сваке модерне државе не могу се, између осталог, замислити без 
адекватне законодавне делатности. Степен тога развоја се огледа и у 
функционисању кривичног законодавства, садржини његових инкриминација и 
примени законских решења од стране надлежних органа правосуђа. У овом се 
раду анализирају услови под којима су донети, а потом садржина, струкрура и 
карактеристике два кривичноправна акта из времена настајања српске државе у 
19. веку – Законик проте Матеје и Карађорђев криминални законик  

32. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном закону 
Републике Србије – Безбедност, Београд, број 5/2006. године, стр. 689-711. - У 
раду се анализира нови систем кривичних санкција за малолетне учиниоце 
кривичних дела, према одредбама новодонетог Закона о малолетним 
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. 
После одређивања дефиниције малолетничког кривичног права, излаже се о 
његовом предмету, изворима, карактеристикама и историјском развоју, Пошто 
је добило карактер посебне гране права, у раду се расправља да ли и у којој 
мери нова решења система малолетничких кривичних представљају 
квалитативан помак.  

33. Кривица у новом Кривичном законику – Гласник АК Војводине, Нови 
Сад, број 9/2006. године, стр. 475-507. – Кривица је поред кривичног дела и 
кривичне санкције трећи основни и то субјективни институт општег дела 
кривичног права. Због таквог значаја кривице и нови Кривични законик 
Републике Србије из 2005. године је у ову област унео значајне новине. Управо 
се у овом раду расправља о новом, радикално измењеном концепту кривице, 
њеном појму, садржини и елементима, а посебно о њеном односу са појмовима 
кривичног дела и кривичне одговорности. 

34. Убиство на свиреп и подмукао начин – Правни живот, Београд, број 
9/2006. године, стр. 97-113 - У раду је после уводних излагања о систему 
кривичноправне заштите живота и телесног интегритета уопште, анализирано 
убиство као основно кривично дело ове врсте, првенствено његов најтежи облик 
– тешко убиство. Најзначајнији део рада представља заправо правнотеоријску, 
судскопрактичну и упоредноправну анализу једног облика тешког убиства 
према начину извршења – убиство на свиреп и подмукао начин, а заузети 
ставови и учињени предлози могу послужити као ваљан путоказ за унапређење 
правне праксе приликом квалификовања овог кривичног дела. 

35. 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). – У раду се анализира 
положај осуђеног лица у кривичном поступку и дејство извршених казни и 
других кривичних санкција на његов правни положај. Посебно су обрађена 
питања везана за појам, садржину, карактеристике и врсте рехабилитације и 
правне последице осуде односно за услове неопходне за примену ових  општих 
института кривичног права са аспекта нових законских решења, правне теорије 
и актуелне судске праксе. 
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36. 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) – Кривично дело је први, 
основни институт општег дела кривичног права који је од настаријих времена 
заокупљао пажњу не само законодавца, већ и правне теорије. И у овом раду су 
анализирани општи појам кривичног дела, полазећи од позитивноправних 
решења, достигнућа савремене правне теорије и Стеријиног схватања, заим, 
његови објективни и субјективни елементи, објект и субјект, те остале његове 
карактеристике, кроз призму теоријских схватања Стерије Поповића и његовог 
учења о ''природном праву''.  

37. Основи који искључују кривицу - Гласник АК Војводине, Нови Сад, 
број 12/2006. године, стр. 640-659. – После уводних излагања о појму и 
садржини кривице према новим законским решењима у Републици Србије 
после усвајања Кривичног законика из 2005. године, у раду се анализирају 
основи који сикључују кривицу. То су истовремено и субјективни основи који 
искључују кривично дело. Посебно се анализирају одлике, правна природа и 
дејство стварне и правне заблуде, неурачуљнивости, силе и претње. 

38. Покушај кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, 
Београд, број 3-4/2006. године, стр. 1431-1450. – У јубиларном броју поводом 
стогодишњице излажења овог часописа, анализиран је кривичноправни значај 
појединих стадијума у извршењу кривичног дела, а посебно стадијум покушаја 
или недовршеног кривичног дела. Након постављања дефиниције и одређивања 
конститутивних елемената овог инстиуа, детаљно су аналазиране главне одлике, 
врсте, значај и правна природа покушаја кривичног дела, а затим и неподобни 
покушај као његова посебна, специфична врста.  

39. Одговорност правних лица у кривичном праву Босне и Херцеговине 
– Страни правни живот, Београд, број 1-3/2006. године, стр. 284-302. – Иако је 
субјективна кривична одговорност владајућа у савременом кривичном праву, у 
последње време многи инострани кривичноправни системи уводе посебан облик 
кривичне одговорности кроз кривичну одговорност правних лица. Због низа 
специфичних решења која предвиђа ново кривично законодавсво Босне и 
Херцеговине из 2003. године, у овом раду су анализиране основне концепције и 
основи одговорности правних лица у савременом кривичном праву, а посебно 
се објашњавају врсте и правна природа субјеката кривичног дела (активни и 
пасивни субјект). Рад садржи детаљна излагања о низу специфичних законских 
решења везаних за концепт кривичне одговорности правних лица која се односе 
на покушај кривичног дела, продужено кривично дело, саучесништво, 
одмеравање казне, примену мера безбедности, одузимање имовинске користи и 
правне последице осуде 

40. Новине у кривичном законодавству о малолeтницима у светлу 
ресторативне правде – Темида, Београд, број 1/2007. године, стр. 15-23. – 
После излагања о основним карактеристикама новог система малолетничког 
кривичног права, с једне стране, и појма, садржине и улоге ресторативне правде 
као новог концепта криминалне политике у савременом кривичном праву, с 
друге стране, у раду се излажу појам, садржина, карактеристике, сврха, услови 
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примене и врсте васпитних налога као система мера које треба да доведу до 
избегавања вођења кривичног поступка према малолетним учиниоцима лакших 
кривичних дела. 

41. Основне карактеристике извршног кривичног права – Ревија за 
криминологију и кривично право, Београд, број 2/2007. године, стр. 99-117 
(коаутор Зоран Стевановић). – У раду се излажу појам, карактеристике, назив 
предмет, функција и извори нове гране кривичног права – извршног кривичног 
права, као и његов однос са другим кривичноправним  дисциплинама, као што 
су: материјално и процесно кривично право, привредно преступно и прекршајно 
право. Расправља се и о односу са другим научним дисциплинама – 
криминологијом, виктимологијом, пенологијом и криминалном политиком, како 
би се одредило место ове гране права у систему кривичноправниих дисциплина. 

42. Систем васпитних мера у домаћем и упоредном праву – Страни 
правни живот, Београд, број 1-2/2007. године, стр.174-202. - После излагања о 
основним карактеристикама новог система малолетничког кривичног права у 
раду се анализирају одлике, сврха, услови примене и врсте васпитних мера као 
основних кривичних санкција које суд примењује према малолетним 
учиниоцима кривичних дела. Изложена материја се заснива не само на домаћим 
законским решењима  и схватањима правне теорије, већ су васпитне мере 
анализиране и према решењима у упоредном кривичном законодавству.  
Излагање се завршава анализом специфичне примене појединих општих 
института кривичног права код васпитних мера, као што су стицај, условни 
отпуст, правне последице осуде, подаци из казнене евиденције, рехабилитација,  
амнестија и помиловање. 

43. Историјски  развој  система кривичних санкција – Пешчаник, Ниш, 
број 5/2007. године, стр. 125-147. – У раду се анализира историјски развој 
система кривичних санкција уопште у свету, а потом у српској правној 
историји. Аутор је пошао од развоја научне мисли о облицима друштвене 
реакције на криминалитет (кроз излагање основних теоријских поставки школа 
кривичног права) да би након тога изложио историјски развој система 
кривичног права од најстаријих времена (првобитне заједнице и 
робовласничких држава) до савремених држава, подвргавајући критици ранија 
законска решења са становиша достигнућа савремене науке кривичног права.  

 

44. 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. – У овом раду, који је припремљен за тематски зборник, изложене су 
прво основне карактеристике савременог криминалитета, првенствено прања 
новца и корупције као најизразитијих облика организованог криминалитета али 
и безбедносног изазова. Други део рада је посвећен  излагању и анализи система  
мера и активности, као и надлежности појединих органа Европске уније (почев 
од споразума у Шенгену, Мастрихту и коначно у Амстердаму) у остваривању 
слободе, безбедности и правде. 
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45. 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. – У овом су раду после уводних излагања анализиране 
карактеристике прања новца као негативне појаве у савременим економским и 
финансијским односима којом се незаконитој, кривичним делима стеченој 
имовини кроз легалне основе прибавља правни основ. Ово кривично дело  
анализирано је са аспекта међународног права (кроз више универзалних и 
регионалних правних аката), те појединих упоредноправних решења, при чему 
су консултована законска решења Словеније, Македоније, Хрватске и Руске 
федерације. Излагање садржи и историјски развој инкриминације прања новца у 
српском кривичном праву, теоријску анализу обележја основног, блажег и 
квалификованог облика овог кривичног дела, те ставове судске праксе. 

46. Европска унија у борби против организованог криминала – Српска 
политичка мисао, Београд, број 3-4/2007. године, стр. 47-68. – У овом су раду 
анализиране карактеристике релевантних међународних правних аката који су 
везани за надлежност, улогу и поступање Европске уније као региолналне 
политичке и безбедносне организације и њених специјализованих органа 
(Еуропол-а, ОЛАФ-а и др.) у спречавању и сузбијању организованог криминала. 
После уводних излагања о организованом криминалу као савременом 
безбедносном изазову, посебна је пажња посвећена анализи аката донетих у 
Шенгену, Мастрихту и Амстердаму који успостављају тзв. трећи стуб, и то оних 
одредби које се тичу полицијске и судске сарадње, улоге Еуропола. Нарочита 
пажња посвећена је новодонетом Европском кривичном законику, посебно у 
области борбе против прања новца.  

47. Појам и карактеристике малолетничког кривичног права – Ревија за 
криминологију и кривично право, Београд, број 1/2008. године, стр. 119-135 
(коаутор Зоран Стевановић) – После изношења и анализе различитих појмовних 
одређења малолетничког кривичног права, анализирани су систем, извори и 
карактеристике материјалног и процесног малолетничког кривичног права, те 
историјски развој ове гране права у свету и у нашој земљи, од настаријих 
времена до данашњих дана. 

48. Злоупотреба службеног положаја у локалној смаоуправи – Политичка 
ревија, Београд, број 2/2008. године, стр. 509-522 – У овом раду су изложена 
теоријска тумачења и законске карактеристике основног кривичниог дела 
против службене дужности – злоупотребе службеног положаја, те правни 
ставови заузети у судској пракси о појединим облицима и видовима овог 
кривичног дела. 

49. 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. - За 
функционисање сваке модерне државе од значаја је неометано, благовремено и 
законито функционисање њеног фискалног система. Но, нема државе без сиве 
економије у већем или мањем обиму. У овом се раду излажу облици и видови 
испoљавања пореске евазије као форме сиве економије, а посебно се анализизра 
њен најтежи облик- пореска утаја. Ради се о старом кривичном делу, које 
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познају бројна савремена кривична законодавства у кривичном закону, које је у 
нашој земљи предвиђено у Закону о пореском поступку и пореској 
администрацији. Најзначајнији део рада је управо посвећен анализи овог 
кривичног дела, његових појавних облика и видова испољавања са правно 
теоријског и судскопрактичног аспекта.                                               

50. Допринoс учења Томе Живановића науци кривичног права – 
реферат поднет на Међународном научном скупу : '' Србија 1804 – 2004.'' – 
Зборник радова,  Ниш, 2004. године, стр. 223-240 – У раду је анализирано учење 
нашег највећег теоретичара кривичног права Томе Живановића везано за 
трипартитну теорију кривичног права, а посебно за : објективно-субјективни 
појам кривичног дела, учење о кривцу, о узрочности у кривичном праву, о 
основима за примену института нужне одбране и сл. као и примену његовог 
научног инструментаријума за изучавање основних кривичноправних појмова и 
института. 

51. 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. – У овом су раду 
анализирана систематика, обележја и карактеристике убиства (противправног 
лишења живота) као облика испољавања неког од међународних кривичних 
дела (геноцид, злочин против човечности и ратни злочини) на бази речевантних 
националних и међународних правних извора.   

52. 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 - Последње 
деценије 20. века карактерише изразито велика динамика криминалитета који је 
повезан са опојним дрогама. Управо се у овом раду анализира садржина 
релевантних међународних аката у овој области које представљају међународну 
основу за инкриминацију кривичних дела у вези са опојним дрогама у 
националном кривичном законодавству. Посебно је указано на надлежност и 
поступање међународних регионалних организација (Интерпол, Еуропол и др.) 
у спречавању и сузбијању ове врсте кривичних дела. 

53. 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. 
– У раду се анализира систем кривичних дела у основним и квалификованим 
облицима које познаје нови Кривични законик Републике Србије, али и 
споредно кривично законодавство (Закон о стечајном поступку). На бази 
постојећег законодавства и схватања правне теорије изложени су појам објект 
заштите, радња извршења, начин и средство предузимања радње, својство 
учиниоца, облик кривице и врста и мера прописане казне. 

54. Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине, Опћи дио, издавач : 
Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 412 (коаутор Борислав 
Петровић) – уџбеник за предмет Кривично право на Правном факултету у 
Сарајеву. Уџбеник је урађен према уобичајеним стандардима за овај предмет у 
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свему према наставном програму Правног факултета у Сарајеву и Факултета 
Криминалистичких наука у Сарајеву, у коме су обрађени основни појмови 
општег дела кривичног права, с тим што је егзегеза заснована на тексту 
Кривичног закона Босне и Херцеговине, Кривичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине, Кривичног закона Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и 
Кривичног закона Републике Српске, који су донети 2003. године.    

55. Кривично право 2 ( Казнено право, Посебни дио), издавач : Правни 
факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 346 (коаутор Борислав 
Петровић) – уџбеник за предмет Кривично право на Правном факултету у 
Сарајеву. Уџбеник је урађен према уобичајеним стандардима за овај предмет у 
свему према наставном програму Правног факултета у Сарајеву и Факултета 
Криминалистичких наука у Сарајеву Нишу који обрађује појам, обележја и 
карактеристике основних, квалификованих и привилегованих облика 
најзначајнијих кривичних дела, сходно законској систематици. Уџбеник је 
заснован на тексту Кривичног закона Босне и Херцеговине, Кривичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине, Кривичног закона Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине и Кривичног закона Републике Српске, који су донети 2003. 
године.      

56. Извршно кривично (казнено) право, издавач : Правни факултет у 
Сарајеву, Сарајево, 2006. године, стр. 254 (коаутор Борислав Петровић) – 
уџбеник за предмет Пенологија на Правном факултету у Сарајеву и Факултету 
криминалистичких наука у Сарајеву. Ово је први уџбеник извршног кривичног 
(или пенитенсијарног) права заснован на одредбама четири закона о извршењу 
казне затвора и других казненоправних санкција који су на снази у Босни и 
Херцеговини. Након дефинисања извршног кривичног права и објашњења  
правне природе, историјског развоја, правних извора и места извршног 
кривичног права у правном систему, анализирне су карактеристике, правни 
основ, садржина и услови за изрицање кривичних санкција, а затим и 
надлежност органа и поступак за извршење појединих врста кривичних 
санкција и других кривичноправних мера (нпр. притвора) у правном систему 
Босне и Херцеговине.  

57. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмјеравању 
казне у кривичном праву – Правна мисао, Сарајево, број 1-2/2005. године, стр. 
14-31. - У раду се са теоријског и практичног аспекта анализира примена 
олакшавајућих и отежавајућих околности у кривичном праву Босне и 
Херцеговине према законским решењима из 2003. године, али и упоредно 
правна решења, са указивањем на сличности и разлике које постоје међу 
савременим правним системима у овој области.  

58. Карактеристике амнестије у Босни и Херцеговини – Безбједност, 
полиција, грађани, Бања Лука, број 2/2007. године, стр.1122-1137 – У раду су 
изложени појам, павна природа, садржина и карактеристике амнестије као 
законског основа гашења права државе на примену кривичне саннције сходно 
решењима из кривичног законодавства Босне и Херцеговине из 2003. године, уз 
критичко сагледавање ових решења са аспекта упоредноправних решења 
института амнестије у неким савременим кривичним законодавствима. 
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59. 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). – 
После излагања појма и карактеристика безбрдности и разбличитих облика и 
видова угрожавања безбедности у савременом друштву, аутори су анализирали 
бројне факторе изградње успешног система безбедности  при чему је посебна 
пажња поклоњена анализи улоге и задатака високог школства и научно 
истраживачке делатности у систему ефикасног, квалитетног и благовременог 
супростављања појавама угрожавања безбедности уопште и при конкретним 
облицима тог угрожавања.   

60. Појам и елементи кривичног дела – Перјаник, Подгорица, број 
12/2006. године, стр. 30-46. - У овом раду су систематизовани законска 
регулатива и теоријска учења о општем појму кривичног дела која су 
анализирана кроз призму новог Кривичног законика Републике Црне Горе. 
Изложен је општи појам кривичног дела према позитивном праву и схватањима 
правне теорије, објашњени су његови објективни и субјективни елементи, 
објект и субјекти кривичног дела, као и остале његове карактеристике.  

61. Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права 
Републике Србије – Зборник Правног факултета у Ријеци, Ријека, број 27/2006. 
године, стр. 1055-1087. - У раду се анализира нови систем кривичних санкција 
за малолетне учиниоце кривичних дела у кривичном законодавству Републике 
Србије, анализирају њиховњ врсте, одлике и сврха која њиховим изрицањем 
треба да се постигне,  време трајања, те услови и поступак њиховог изрицања и 
извршења. Посебна пажња је посвећена примени васпитних налога као нових 
мера у систему малолетничког кривичног права. 

62. Новчана казна у новом кривичном праву Републике Србије – 
Зборник радова Правног факултета у Загребу и Зборник радова Правног 
факултета у Скопљу, Загреб-Скопље, 2007. године, стр. 518-537 (коаутор 
Борислав Петровић).  – У раду су аутори пошли од појма и карактеристика 
имовинског криминалитета из чега су закључили да се имовинске казне, у 
првом реду новчана казна, јављају као најправичније врсте казне којима се 
ефикасно може деловати у правцу спречавања и сузбијања ове врсте 
криминалитета. Потом следе излагања о појму, карактеристикама, садржини, 
системима, начину прописивања и условима за изрицање ове врсте казне према 
новим законским решењима у Републции Србији.  

63. The extreme necessity in the criminal law of Serbia and Montenegro – 
Free Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 109-115. - У раду је изложено 
место и улога крајње нужде у кривичном праву Државне заједнице Србија и 
Црна Гора као општег, објективног основа који искључује постојање кривичног 
дела. Ради се о старом институту који познаје и старо и упоредно кривично 
право за чије је постојање и правну квалификацију потребно испуњење 
кумулативно одрећених услова на страни : опасности и отклањања опасности, о 
чему говори овај рад са аспекта правне теорије, позитивног законодавства и 
судске праксе. 
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64. Human rights in light of necessary defence in criminal law of Serbia and 
Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 7-19. - У раду је 
анализирана улога нужне одбране у светлу поштовања људских права – посебно 
права на живот у кривичном праву као општег, објективног основа који 
искључује постојање кривичног дела. Ради се о старом институту који познаје и 
старо и упоредно кривично право, за чије је постојање и правну квалификацију 
потребно испуњење кумулативно одрећених услова везаних за напад и одбијање 
напада, о чему се расправља у овом раду. 

65. Accidental provocation of environmental hazards by generally dangerous 
in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 
1/2006. godine, str. 123-141 - У овом су раду на бази позитивних законских 
решења Државне заједнице Србија и Црна Гора (Кривични закон Републике 
Србије и Кривични законик Републике Црне Горе) анализирана обележја и 
карактеристике кривичног дела изазивања опште опасности - као често 
присутног еколошког кривичног дела у нашој судској пракси.     

66. Bases for the exclusion of the criminal act in criminal law of Serbia and 
Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 175-205. - У 
раду су анализирани општи и посебни, објективни и субјективни основи који 
искључују постојање кривичног дела сходно решењима из кривичног 
законодавства Државне заједнице Србија и Црна Гора. Ради се о старим 
институтима које познаје и старо и упоредно кривично право за чије је 
постојање и правну квалификацију потребно испуњење кумулативно одређених 
услова који су детаљно објашњени у овом раду. 

67. Complicity in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - Free Law 
Journal, Budapest, broj 4/2006. godine, str. 65-88 (koautor Borislav Petrović). - У 
раду се анализира институт саучесништва у извршењу кривичног дела сходно 
решењима из кривичног законодавства Босне и Херцеговине. Посматрани су 
појам, правна природа, елементи, карактеристике и облици саучесништва те 
начин утврђивања кривичне одговорности и кажњавању саучесника са аспекта 
правне теорије, позитивног законодавства, упоредног права и судске праске.  

68. Bases for the exclusion of the criminal act in Criminal law of Bosnia and 
Herzegovina – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 33-60 (koautor 
Borislav Petrović) - У раду су анализирани појам, каактеристике, правна природа, 
елементи и дејство општих и посебних, субјективних и објективних основа који 
искључују постојање кривичног дела сходно решењима из кривичног 
законодавства Босне и Херцеговине из 2003. године. Ради се о старим 
институтима које познаје и старо и упоредно кривично право за чије је 
постојање и правну квалификацију потребно испуњење кумулативно одрећених 
услова о којима говори овај рад са аспекта правне теорије, позитивног 
законодавства и судске праксе. 

69. Basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code 
of the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 
111-169 – И у области система кривичних снакција као мера реаговања друштва 
према учиниоцима кривичних дела нови Кривични законик Републике Србiјe из 
2005. године доноси  броје новине. Поле излагања карактеристикама и врстама 
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кривичних санкција уопште, у раду су анализиране поједине врсте казни, мера 
упозорења и мера безбедности те друге кривичноправне мере, као што су 
одузимање имовинске користи, правне последице осуде и рехабилитација. 

70. Одговорност за загрозување на животната средина од аспект на 
актите од Советот на Европа – Годишњак на Правниот факултет ''Јустинијан 
Први'' во Скопје, Скопје, број 40/2002-2003. године, стр. 537-558 (коаутор 
Борислав Петровић) - У овом је раду анализирана садржина две конвенције 
Савета Европе – о грађанској и кривичној одговорности за угрожавање животне 
средине са аспекта усклађивања кривичног законодавства Републике Србије 
односно Босне и Херцеговине са овим међународним актима у процесу 
придруживања евопским интеграцијама.  

71. Mednarodno kaznivo dejanje v sistemu kazenskih deliktov – 
Varstvoslovje, Maribor, broj 2/2006. godine, str. 145-155 (koautori Borislav Petrović, 
Bojan Dobovšek i Jure Škrbec) - У овом раду је на бази домаћих и иностраних 
правних извора анализирани појам, елементи, деоба, карактеристике, објект и 
субјект међународног кривичног дела и његово место у систему кажњивих 
понашања. При томе је анализирана и садржина релевантних међународних 
аката из ове области.  

72. The system of penalties as method for keeping down criminality in the 
new Criminal code of the Republic of Serbia – referat podnet na međunarodnoj 
konferenciji : ''Past, Present and Future – Policing in Central and Eastern Europe'', 
Zbornik povzetkov,  Maribor, 2006. godine, str. 180-182 - У раду је анализиран 
нови систем казни у кривичном праву Републике Србије који је у примени 
почев од 1. јануара 2006. године. У овој области су унете бројне измене, не само 
у погледу врсте казни, већ и код услова и начина за њихово изрицање односно у 
погледу трајања на што управо указује и садржина овог рада. Материја је 
изложена на бази позитивноправних решења, схватања правне теорије, али и са 
аспекта судске праксе. 

73. Odmjerjanje kazni v novem kazenskem pravu Republike Srbije – referat 
podnet na  međunarodnom naučnom skupu :''IX slovenski dnevi varstvoslovja – Javna 
in zasebna varnost'', Zbornik povzetkov, Bled, 2008. godine, str. 91-92 – У раду су 
анализиране нове законске одредбе о одмеравању казне у кривичном праву 
Републике Србије које је у примени од 2006. године. Са теоријског и практичног 
аспекта су анализирана правила за одмеравање казне и примена олакшавајућих 
и отежавајућих околности при избору врсте и мере казне од стране судског већа 
у сваком конкретном случају учиниоцу кривичног дела. 
 
4. Учешће у научноистраживачким пројектима 

 
У досадашњем периоду у својству истраживача или руководиоца 

потпројекта, кандидат је учествовао у неколико научно-истраживачких 
пројеката који су били финансирани од стране одговарајућих министарстава 
Републике Србије, и то као:  

- сарадник у научноистраживачком пројекту: “Развој и примена научних 
метода у систему безбедности”, у потпројекту: “Стратегија деловања полиције у 
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новим друштвеним условима и њен однос са јавношћу” који је вођен на 
Полицијској академији у Београду по конкурсу Министарства за науку и 
технологију Републике Србије (1996-2000.године); 

- сарадник у научноистраживачком пројекту: “Утврђивање оспосо-
бљености дипломираних официра полиције за обављање професионалних 
задатака”, у потпројекту: “Утврђивање степена усвајања знања и вештина које 
дипломирани официр полиције стиче на Полицијској академији” који је вођен 
на Полицијској академији у Београду (2000.године); 

- сарадник у пројекту технолошког развоја Министарства за науку, 
технологију и развој Републике Србије: “Управљање ризицима у животној 
средини” који је вођен на Факултету цивилне одбране у Београду (2002-
2004.године); 

-  руководилац у научноистраживачком пројекту: “Угрожавање 
безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите”, у 
потпројекту: “Заштита безбедности припадника полиције у правном систему” 
који је вођен на Полицијској академији у Београду (2003-2004.године);                 

- сарадник у научноистраживачком пројекту Института за правна и 
друштвена истражиавња Правног факултета у Нишу : ''Стварање услова за 
развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као 
демократске државе'' који је вођен на Правном факултету у Нишу (2001-2006. 
године); 

- сарадник у научноистраживачком пројекту Министарства за науку и 
заштиту животне средионе број 149 143 Д : ''Приступ правосуђу – инструменти 
за инплементацију европских стандарда и правном систему Републике Србије'' 
који се води на Правном факултету у Нишу (2006-2010. године) и 

- учесник Темпус пројекта последипломских студија из области 
европских интеграција ''POGESTEI'' за предмет ''Заједничка спољна и 
безбедносна политика Европске уније'' чији су носиоци правни факултети у 
Београду, Новом Саду и Нишу (почев од 2007. године). 

 
5.  Мишљење о научном и истраживачком раду 
 
Др Драган Јовашевић је написао и објавио изузетно велики број радова – 

уџбеника, монографија, практикума, приручника, научних и стручних расправа. 
Обрађиване теме у објављеним научним и стручним радовима претежно су из 
области кривичног материјалног права, што је и разумљиво имајући у виду да 
кандидат на академским студијама предаје истоимени предмет, значајан део је 
из казненог права у ширем смислу, а има неколико радова везаних за едукацију 
полиције. У оваком обимном списатељском опусу има поред научних и доста 
радова који би се могли оквалификовати као стручни. Већи део научних радова 
објављен је у иностраним или водећим националним часописима са рецензијом. 
У приказаним радовима кандидат показује способност да изабере актуелну тему 
или тему која није обрађивана, да коректно обради и саопшти резултате својих 
истраживања, да уочи проблеме и критичких их анализира и да уз ваљану 
аргументацију предложи нова решења на нормативном плану. Будући да 
критику позитивног права и предлоге за нова законска решења темељи на 
достигнућима савремене кривичноправне теорије, искуствима из упоредног 
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права и ставовима правосудне праксе, радови у којима их аутор саопштава могу 
послужити законописцима као валидна грађа при изради нових законских 
пројеката у кривичноправној области. У публикованим и саопштеним радовима 
кандидат је настојао да изнесе и анализира и спорна питања везана за предмет 
расправе, као и да о њима аргументовано заузме свој став. За скоро све радове 
може се констатовати да обилују навођењем одлука из судске праксе и у нешто 
мањој мери, приказом и анализом упоредноправних решења, што уз теоријске 
анализе, али и само по себи, доприноси њиховој научноистраживачкој и 
стручној вредности. По научном доприносу, од објављењних радова треба 
издвојити лексикон из кривичноправне области и два монографска научна дела. 
Вредно је посебно указати на чињеницу да је аутор први у нашој 
кривичноправној литератури написао и објавио «Лексикон кривичног права», 
који је доживео више издања и представља изузетно користан приручник из ове 
правне области. Од обимнијих радова кандидата треба издвојити монографије 
"Злоупотреба службеног положаја и корупција" и "Нужна одбрана и крајња 
нужда", у којима се на једном месту и свеобухтватно разматрају постављене 
кривичноправне теме. Писане су компетентно, систематично и аналитички, а 
темеље се на валидној и по обиму довољно широко прикупљеној научно-
истраживачкој грађи, пре свега у погледу домаће и иностране литературе 
неопходне за теоријску и упоредноправну расправу. У овим монографским и 
другим научним радовима из уже кривичноправне научне области које је 
објавио у референтним научним часописима, приликом научне опсервације 
појединих кривичних института и детерминанти њихове еминенције, аутор је у 
одређеној мери поставио и изложио и нека своја гледишта која би се могла 
оценити да су од утицаја на кривичноправну научну мисао. У стручним, пак, 
радовима из казненог а пре свега из кривичног права аутор испољава критички 
однос према позитивноправним решењима и у презентираним анализама 
показује изузетно добро познавање кривичноправне науке и струке. Због 
неуобичајено великог броја објављених радова, у неким од њих понављају се 
теме о којима се расправља, па и делови излагања, а приликом писања 
појединих радова изражен је и сувише дескриптивни приступ. Осим тога, кад се 
посматрају публиковани радови у целини, може се запазити да међу њима има 
приличан број коауторских радова, особито код уџбеника, приручника за 
студенте и монографија. Поред објављивања публикација и радова у 
часописима, кандидат је учествовао у већем броју научноистраживачких 
пројеката као истраживач или руководилац подпројеката. 

Имајући у виду читав научноистраживачки опус овог изузетно плодног 
правног писца и изречене оцене о његовом научном и стручном раду, комисија 
је закључила да др Драган Јоваашевић, поред многих радова од значаја за развој 
кривичноправне науке, има и већи број научних радова који утичу на развој 
научне мисли у ужој кривичноправној научној области. 
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III. АНГАЖОВАЊЕ КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА 

 
1. Преглед ангажовања у развоју наставе  

 
Као наставник на предмету кривично право на Правном факултету у 

Нишу, припремио je наставне програме на основним и дипломским академским 
студијама права за следеће предметe: кривично право, међународно кривично 
право и малолетничко кривично право, као и студијске програме за предмет 
кривично право на последипломским и докторским студијама. За ове предмете 
припремио је и одговарајуће библиографије и детаљан план наставе по 
часовима. Један je од аутора Студијског програма академских студија смера 
безбедности на Правном факултету у Нишу 2006-2007. године. 

Такође, у периоду 1995-2004. године, био је аутор наставних планова и 
програма за предмете кривично право I и II на Полицијској академији у 
Београду. 

Посебан допринос развоју наставе у периоду 2006-2007. године, на 
Правном факултету у Нишу дао је активно 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. 

На основним студијима на Правном факултету у Нишу био је ментор и 
руководилац при изради више стотина семинарских радова и радова са 
стручних пракси из предмета Кривично право у периоду 2001-2008. године. 

Такође на магистарским студијима на Правном факултету у Нишу био је 
ментор при изради и руководилац одбране осамнаест семинарских радова из 
кривичног материјалног права. 

Др Драган Јовашевић има вишегодишње искуство на последипломским и 
докторским студијама. Био је ментор при изради пет магистарских теза и члан 
више комисија за оцену и јавну одбрану магистарских теза, и то на Правном 
факултету у Нишу у седам комисија а на Факултету цивилне одбране у Београду 
у две  комисије. Ментор је за израду четири докторске дисертације и члан три 
комисије за јавну одбрану докторских дисертациј – на Правном факултету у 
Подгорици у једној а на Правном факултету у Нишу у две комисије. 

Учествовао је на научним скуповима о настави и педагошком раду на 
академским и високошколским установама. Реферате је поднео на научном 
скупу ''Улога и значај науке у савременом друштву'', одржаном у Бања Луци, 
2007. године и на Округлом столу о реформи полицијског школства у Србији, у 
организацији ОЕБС-а, одржаном 2004. године у Београду.  

 
2. Преглед ангажовања у развоју других делатности факултета 
 

Од самог доласка на Правни факултет кандидат је узео учешћа у раду 
његових стручних органа и активности које је факултет предузимао. У периоду 
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2004-2006. године на Правном факултету у Нишу обављао је  функцију 
заменика шефа Катедре кривичних наука.  

Такође је активно учествовао у припремама, организацији и одржавању 
више научних и стручних скупова, саветовања и симпозијума које је катедра, 
односно факултет организовао у протеклом периоду. Осим тога, био је 
ангажован и у реализацији припрема око објављивања тематских зборника за 
одржаних научних и стручних скупова.  

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 је функцију 
председника Статутарне комисије на Правном факултету у Нишу. 

 
3. Мишљење о ангажовању кандидата у развоју наставе и других 

делатности факултета 
 
Др Драган Јовашевић има дугогодишње наставно искуство и изврстан је 

познавалац уже кривичноправне области, а посебно кривичног материјалног 
права. У раду са студентима има објективне критеријуме, успешно их активира 
да похађају све облике наставе из предмета који предаје и корисним саветима 
помаже им да савладају наставно градиво, припреме семинарске радове и 
испуне друге обавезе предвиђене студијским програмом. Поседује солидне 
реторичке спососбности и као врстан зналац кривичног права материју на 
предавањима излаже на јасан, разумљив и занимљив начин. На темељу изврсног 
познавања позитивног права и благовременог упознавања са законским 
новелама и савременим достигнућима кривичноправне науке, активно учествује 
у изради програма за наставне предмете које предаје и на време их иновира. У 
складу са осавремењеним програмима наставних предмета, благовремено 
припрема и објављује уџбенике, приручнике и други наставни материјал. У вези 
са организовањем и осавремењавањем наставе, стручним питањима из 
кривичноправне области и другим питањима од значаја за наставу, кандидат 
размењује искуства првенствено са наставницима кривичне катедре. 

На основу резултата у развоју наставе приказаних у прегледу, може се 
закључити да је кандидат дао значајан допринос припреми наствних програма 
на правном факултету у Нишу. Поред тога, активно је учествовао на научним 
скуповима о настави и педагошком раду на високошколским установама, 
националног и регионалног карактера. 

Полазећи од резултата приказаних у прегледу и описног вредновања 
конкрених резултата кандидата датог у овом мишљењу, комисија закључује да 
је др Драган Јовашевић постигао задовољавајући степен учешћа у настави и 
квалитета извођења наставе. 
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IV. ПЕДАГОШКИ РАД 
 

1. Преглед педагошког рада 
 
Од избора за асистента за предмете Кривично право I (Општи део) и  

Кривично право II (Посебни део) 1994. године на Полицијској академији у 
Београду изводио је вежбе, консултације, колоквијуме и теренску стручну 
праксу у Наставном центру МУП-а РС, односно у организационим јединицама 
МУП-а РС. А после избора за наставника, прво, у звању доцента 1995. године, а 
потом и ванредног професора 2000. године, изводио је и све облике наставе на 
Полицијској академији у Београду из ових предмета и обављао испите 
(индивидуалне и комисијске) за предмете Кривично право I и II. У овом 
периоду перманентно је држао индивидуалне и групне консултације са 
студентима, пружао им помоћ приликом израде семинарских радова и радова са 
стручне праксе, оцењивао их руководио њиховом одбраном.  

Од 2001. године, као ванредни професор, изводио је и све облике наставе 
из предмета Кривично право на  Правном факултету у Нишу. У овом периоду 
сам држао индивидуалне и групне консултације, руководио израдом 
семинарских радова и радова са стручне праксе и оцењивао их.  

Др Драган Јовашевић је изводио наставу на магистарским и докторским 
студијима и на другим факултетима: 1)  Факултету цивилне одбране (сада 
Факултет безбедности) у Београду  у периоду 2001-2005. године, и 2) Факултету 
криминалистичких наука у Сарајеву (у току школске 2005/6. године). На 
Факултету цивилне одбране (данас Факултет безбедности) у Београду од 
школске 2001- 2004. године изводио је наставу на последипломским студијама 
из више предмета: Етиологије и превенције  појава угрожавања безбедности, 
Заштите и управљања ризиком у животној средини, Еколошке безбедност и 
заштит и Савремених система одбране, безбедности и заштите.  

 
2. Мишљење о педагошком раду  

 
 
У својој професионалној каријери, др Драган Јовашевић има богато 

дугогодишње педагошко искуство. Од избора у сарадничко звање на 
Полицијској академији у Београду, кандидат Јовашевић држао је вежбе, 
консултације, колоквијуме и руководио је израдом семинарских радова, а од 
избора у звање доцента држао је предавања и изводио испите из предмета за 
које је биран. Почев од школске 2000/01 године он своје педагошко искуство 
обогаћује на Правном факултету у Нишу, на коме, као наставник за предмет 
Кривично право, савесно, марљиво и коректно учествује у свим облицима 
наставе на академским, магистарским и докторским студијама.  

У досадашњем наставно-педагошком раду др Драган Јовашевић је 
показао способност да своје знање пренесе на студенте и помогне им да 
успешно савладају градиво из наставних предмета које предаје. За свој 
педагошки рад добио је врло високе оцене приликом анкетирања студената 
друге године које је организовао Правни факултет у Нишу у школској 2007/08. 
години. 
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Имајући у виду оцену учешћа у настави, оцену квалитета наставе и 
мишљење о педагошком раду, као завршна оцена може се изрећи да је др 
Драган Јовашевић дао допринос наставном раду на потребном нивоу. 

 
 
V. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НАУЧНОНАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА И 
ДОПРИНОС УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ И ШИРОЈ ДРУШТВЕНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 
Др Драган Јовашевић је учествовао као предавач у реализацији више 

програма перманеног образовања. У току 2001.године у Организацији ОЕБС-а - 
Мисија у СР Југославији и МУП- РС изводио је наставу из предмета : ‘’Људска 
права и кривично право’’, у оквиру програма “Обуке мултиетничке полиције” у 
Бујановцу. На Правном факултету у Нишу у току 2005. године учествовао је у 
извођењу наставе из предмета: Кривично право и Право привредних преступа 
на Семинару за припремање полагања правосудног испита, у два циклуса у 
организацији факултета и Врховног суда Србије. 

До сада је рецензирао више уџбеника за високошколске установе: 
- 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. и 4) В. Ђурђић, Кривично 
процесно право, Посебни део, 2006.  

- за Полицијску академију у Београду: 1) М.Јефтовић, С. Милашиновић, 
Самоугрожавање друштва, 2004. 

Такође је био рецензент више монографија: 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. 5) М. Ивановић, 
Религиозност и криминалитет, Београд, 2008; као и више приручника, 
коментара закона, научних и стручних радова за часописе те реферата за 
саветовања и конгресе. 

Од избора у наставничка звања био је члан више комисија за избор 
наставника и сарадника за предмете из кривичноправне области  у земљи и 
иностранству: 1) у Босни и Херцеговини: на Правном факултету у Сарајеву и 
Високој школи унутрашњих послова у Бања Луци и у 2) Републици Србији: на 
Полицијској академији у Београду и  Правном факултету у Нишу. У Институту 
за политичке студије у Београду и Институту за криминолошка и социолошка 
истраживања у Београду такође је био члан комисија за избор у звања 
истраживача сарадника ових института. 

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 са одговарајућим доказним материјалом. 

У току универзитетске каријере активно кандидат је учествовао у раду  
различитих стручних тела и органа на факултету и ван њега.  
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Био је дугогодишњи члан и руководилац Катедре кривичних наука на 
Полицијској академији у Београду, на којој је у периоду од 1994. до 2004. 
године обављао дужности председника или члана више комисија, а у периоду  
од 1996-98. године био је члан Савета Полицијске академије у Београду.  

Од почетка 2000. до краја 2003. године обављао је дужност шефа Катедре 
кривичноправних наука  на Полицијској академији у Београду . 
 

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
Комисија којој је поверена припрема извештаја за избор наставника у 

звање ванредни или редовни професор за ужу кривично-правну област, 
проучила је пријаву и приложени материјал и извршила свестрану анализу 
наставно-педагошког, научноистраживачког и стручног рада др Драгана 
Јовашевића, и његовог доприноса раду академске и шире друштвене заједнице, 
па на основу тога констатује да кандидат има: 

- докторат наука из кривичноправне области за коју се бира, 
- позитивну оцена наставног рада изражену у збирној описној оцени као 

допринос наставном раду на потребном нивоу,  
s- као ментор руководио је израдом пет магистарских теза и четири 

докторске дисертације, и био члан дванаест комисија за јавну одбрану, 
- остварене задовољавајуће резултате у развоју научнонаставног 

подмлатка на факултету, 
- шеснаест објављених уџбеника и шеснаест монографија из уже 

кривичноправне научне области за коју се бира, 
- једанаест радова ранга Р61, Р52 или Р51 објављених у периоду од 

последњег избора, 
- преко десет радова саопштених на међународним или домаћим  

научним скуповима ранга Р53, Р54, Р64 или Р65, од којих најмање три рада 
саопштена у периоду од последњег избора и најмање једно усмено излагање на 
међународним скуповима, 

- потребан индекс цитираности радова изузимајући аутоцитате, 
- учешће у седам домаћих научноистраживачких пројеката и 
- остварене активности у више од четири елемента у делу доприноса 

академској и широј друштвеној заједници. 
Имајући у виду изложено, Комисија је закључила да кандидат др Драган 

Јовашевић испуњава све услове за избор у звање редовног професора за ужу 
кривичноправну научну област, предвиђене чл. 64. ст. 9. Закона о високом 
образовању, чл. 118. ст. 9. Статута Универзитета у Нишу, чл. 90. ст. 6. Статута 
Правног факултета у Нишу и чл. 30. Правилника о условима, начину и поступку 
избора у звања наставника Правног факултета у Нишу. 

 
 

 




