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Иван Илић,*
Асистент Правног факултета,
Универзитет у Нишу 

IN MEMORIAM: 
ПРОФ. ДР ЧЕДОМИР СТЕВАНОВИЋ (1928-2016)

Дана 18.3.2016. године напустио нас је наш истакнути наставник, проф. 
др Чедомир Стевановић, редовни професор Правног факултета у Нишу у 
пензији. Током више од три деценије рада оставио је неизбрисив траг у 
академској заједници. 

Рођен је 3.4.1928. године у селу Мрвеш, у општини Бојник. Средњу школу је 
завршио у Лесковцу 1949. године. Вишу школу УДБ-е је завршио у Београду 
1952. године, а Правни факултет у Београду 1961. године. Магистарске 
студије је завршио на Правном факултету у Загребу 1965. године. Одбранио 
је магистарску тезу на тему „Понављање кривичног поступка‒теоретска 
питања и примена ове установе у окружним судовима Југоисточне Србије“. 
Докторску дисертацију на тему „Исказ вештака у кривичном поступку“ 
одбранио је на Правном факултету у Љубљани 1973. године. 

У периоду од 1952. до 1962. године радио је у ресору унутрашњих послова у 
Нишу. Исте године је изабран за асистента на предмету Кривично процесно 
право са криминалистиком. За предавача на истом предмету је изабран 
1968. године, за доцента 1973. године,за ванредног професора пет година 
касније, а за редовног професора изабран је 1983. године. На Правном 
факултету у Нишу радио је у звању редовног професора до 1993. године. 
Био је дугогодишњи шеф Катедре за кривичноправне науке. Обављао је 
функцију декана Правног факултета у Нишу у два мандата, у периоду 
1983‒1984. и 1990‒1992, као и фукцију продекана. У периоду 1981‒1982. 
године обављао је послове уредника Зборника радова Правног факултета 
у Нишу. 

Професор Стевановић је аутор 14 монографија. Претежно је реч о 
уџбеницима из Кривичног процесног права, од којих су новије рађене у 
коауторству са проф. др Војиславом Ђурђићем. Током богате академске 
каријере професор Стевановић је објавио 15 научних чланака, највећим 
делом у научном часопису Зборник радова Правног факултета у Нишу. 

in memoriam

Рад примљен: 03.04.2016.
Рад прихваћен: 18.04.2016.
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Доминирају теме о учешћу грађана у суђењу, у кривичном поступку, 
понављању кривичног поступка, улози органа унутрашњих послова 
у кривичном поступку, исказу вештака као доказном средству, као и 
контроли законитости судских одлука. У научним и стручним круговима 
проф.Стевановић уважаван је као изузетан стручњак. 

Професор Стевановић је многим генерацијама студената успешно преносио 
знања из теорије кривичног поступка. Одликовао се добротом, хуманошћу 
и знањем, чиме је међу студентима уживао ауторитет професора и педагога. 
Важио је за строгог, али правичног испитивача. Услед колегијалности, 
принципијелности и приврженост академским нормама био је изузетно 
цењен међу наставницима и сарадницима. Својим радом, поступцима 
и резултатима чувао је достојанство својих колегиница и колега, као и 
установе у којој је провео радни век. Учествујући у настанку и развоју 
Правног факултета у Нишу, значајно је допринео јачању угледа и утирању 
пута ове високошколске академске установе, а на плану кривичног 
процесног права поставио основе нишке школе теорије кривичног 
поступка. 

Због свега што је остварио током дуге и богате академске каријере, 
професор Чедомир Стевановић ће остати у сећању као одговоран научни 
радник, одличан професор и педагог, а својим колегама као прави и 
искрени пријатељ.



V РАДОВИ СТУДЕНАТА 
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА




