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МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТУ 
ФАКУЛТЕТУ ЗА ПРАВО ЈАВНУ УПРАВУ И БЕЗБЕДНОСТ   
БЕОГРАД  

 
ЗАВРШНИ РАД НА СТУДИЈАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 
  (навести: ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИЛИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ) 

 
На основу одлуке Сената Универзитета од  , пошто смо проучили урађену 

докторску дисертацију под називом: 
(навести: ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИЛИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ) 

„УСЛОВНА ОСУДА КАО ДОМИНАНТАН ТИП КРИВИЧНЕ 
САНКЦИЈЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 

кандидата: мастер правник Драгане Ђурић подносимо следећи: 
(звање, име и презиме кандидата)  

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 

 1. Основни подаци о кандидату, докторској дисертацији/ уметничком пројекту
     Кандидат Драгана Ђурић, рођена је 19.08.1988. године у Сарајеву. Средњу економску 
школу завршила је у Зворнику, као добитник Вукове дипломе. Факултет за државну управу 
и администрацију Мегатренд универзитета уписала је 2007. године и завршила 2011. 
године са просечном оценом 9.82. Исте године уписала је мастер академске студије на 
Факутету за право, јавну управу и безбедност и завршила их 2012. године са просечном 
оценом 10.00 Тема мастер рада гласила је: „Корупција у судству“.  

Докторске студије на Факултету за право, јавну управу и безбедност уписала је 2012. 
године. Од 2011. године ради као сарадник у настави на Факултету за право, јавну управу и 
безбедност Мегатренд универзитета, на предметима  Кривично право, Кривично процесно 
право, Међународно кривично право, Судско организационо право, Право привредних 
преступа и прекршаја и Људска права. Изабрана је у звање асистента 2013. године. 

Оспособљена је за рад на рачунару, посебно за коришћење Microsoft Office пакета (Word, 
Excel, Power Point) и Интернета. Говори енглески језик на нивоу за самостално служење 
научном литературом на овом језику.  

Учесник је различитих радионица, међународних конференција и научни скупова. Неки 
од њих су: учешће у радионици у оквиру конференције „Отворено образовање и дигиталне 
компетенције наставника“ одржаној 17.07.2014. године на Факултету организационих 
наука Универзитета у Београду у организацији Стручног тима за реформу високог 
образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фондације Tempus + 
Erazmus + канцеларија у Србији; учешће у радионици у оквиру конференције „Отворено 
образовање и дигиталне компетенције наставника“ под називом Khan Academy Serbia, 
одржаној 18.07.2014. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 
у организацији Стручног тима за реформу високог образовања Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и Фондације Tempus + Erazmus + канцеларија у Србији и 
учешће на међународној научној конференцији о кривичном праву у Пекингу под називом 
„Шести међународни конгрес за борбу против организованог криминала у ери 
глобализације“. (25. до 29. октобра 2015. године.) и др. Кандидат је објавио и неколико 
радова: 
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1. Корупција – недостатак регулативе у механизама за њено сузбијање, Часопис за 
преиспитивање прошлости HERETICUS, Vol.XI (2013) No. 3-5, Тема: Корупција у Србији: 
Владавина права и (не)моћ институција, Центар за унапређење правних студија, Београд, 
страна 111-125,UDK 353.85:353.352 

2. Корупција – камен спотицања сваког друштва, Зборник радова Другог међународног 
научног скупа ПРАВО И ИЗАЗОВИ XXI ВИЈЕКА, Тема: Корупција, Европски 
универзитет,  Брчко Дистрикт, 2015.године, страна 117-120, UDK353.352+353.85 

3. Злоупотреба знања при вршењу кривичних дела у „петом бојном пољу“, Зборник 
радова са међународног научног скупа Удружења за међународно кривично право, Тема: 
Злоупотреба моћи,  Удружење за међународно кривично право и INTERMEX, Тара, страна 
395-505 
     4. Практикум за кривично процесно право, коауторски рад, Мегатренд универзитет, 
Београд 2015. године, ISBN 978-86-7747-523-9  
     5. Посебне доказне радње као вид судске, тужилачке и полицијске сарадње, у зборнику 
радова Међународна судска, тужилачка и полицијска сарадња у борби против криминала, 
Тара, јун 2015.год. страна 456-467, Интермекс  
     6. Дaнилoвић Нeђo, Дрaгaнa Ђурић, The penalty and alternatives in the  Western Balkans, 
Colection of works the Seventh Session of the International Forum on Crime and Criminal Law 
in the Global Era, „Theory and Practice of Punishment in the Era of Globalization“. in: Paper 
Collection. (ur. Bisung He). Bejing, China, 2015.10.25-28., pp. 189-205., ISBN 978 – 7 – 5162 – 
0193 – 7. 
      7. Принудне миграције – узроци и последице (коауторски чланак), Зборник радова са 
четвртог тематског међународног научног скупа „Миграције у 21. веку: узроци и  
последице“, први том, Европски универзитет Дистрикт Брчко и Европски универзитет 
„КАЛОС“ Тузла, Бања Лука, Markos design & print studio, Брчко, 2016. године, страна: 45-
57, ИСБН 987-999-55-99-09-06, Cobiss: RS-ID 5758232, CIP – 314.15.314(082), 
314.15.330.(082), 314.15.327.(082), UDK: 314.15 
 
    
 

 2. Предмет и циљ докторске дисертације/уметничког пројекта 
Предмет истраживања у овој докторској дисертацији јесте условна осуда као 

доминантан тип кривичне санкције у законодавству Републике Србије која се према 

унапред одређеним и законом предвиђеним условима изриче кривично одговорним 

учиниоцима кривичних дела.  

У предистраживању извршеном у припреми за израду пријаве ове докторске 

дисертације анализирали смо све изречене кривичне санкције у периоду од 1949. до 2013. 

године. На почетку истраживања није нам било познато која се кривична санкција у 

кривичном поступку најчешће изриче. Међутим, коришћењем неколико општих и посебних 

научних метода, утврдили смо да је најдоминантнији тип кривичне санкције у 

законодавству Републике Србије, која је изрицана пунолетним учиниоцима кривичних дела 
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у периоду од 1949. до 2013. године, управо била условна осуда. 

Због актуелности европеизације Републике Србије и усклађивања наших 

кривичноправних прописа са прописима развијених земаља региона и шире, увидели смо 

потребу, а и прилику, да спроведемо самостално, оригинално истраживање на ову тему и 

укажемо на неопходност студиознијег изучавања кривичних санкција, а посебно условне 

осуде као института кривичног права. Ова најдоминантнија кривична санкција, у раду ће 

бити сагледана са теоријског аспекта и из угла њеног легислативног регулисања у 

кривичном законодавству Републике Србије, као и из угла  њене примене у судској пракси. 

Значајан сегмент предмета истраживања биће и упоредна анализа искустава условне 

осуде као кривичне санкције у законодавствима развијениих земаља и земљама у 

окружењу. 

Временски, предмет истраживања обухвата период од 1949. године до 2013. године. У 

том шездесетпетогодишњем периоду сагледаће се изречене кривичне санкције по годинама 

и по врстама. Међутим, због непотпуности евиденције и немогућности проналажења 

података за неколико година у овом периоду, као и због различите методологије која је 

коришћена при прикупљању релевантних података, у раду ће бити изведене генерализације 

и закључци за целину наведеног периода истраживања, а детаљан научно-аналитички 

приступ биће примењен за десетогодишњи период, од 2003. до 2013. године.  

Просторно, предмет истраживања обухвата првенствено анализу условне осуде на

територији Републике Србије са нужном упоредном анализом ове кривичне санкције на 

територијама изабраних земаља, пре свега: Федерације Босне и Херцеговине, Македоније, 

Хрватске, Велике Британије, Русије, Црне Горе, Аустрије, Немачке, Републике Српске. 

Дисциплинарно, предмет истраживања припада пољу друштвено-хуманистичких 

наука, научној области правних наука, ужој научној области кривичноправних наука и 

тежишно научним дисциплина кривичног права, кривично процесног права и кривично 

извршног права. Са осталим гранама права и другим научним дисциплинама има додирних 

тачака, али за ово истраживање то није од пресудног значаја.  

Научни циљеви у овој докторској дисертацији који се намеравају достићи у 

истраживања јесу дескрипција, класификација и типологизација изречених кривичних 

санкција у Републици Србији у периоду од 1949. до 2013. године, откриће и научно 
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објашњење правилности у изрицању и примени кривичних санкција у теорији и пракси 

кривичног, кривичнопроцесног  и кривично извршног права, како би се de lege ferenda 

унапредили кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти доминантних типова кривичних 

санкција у законодавству Републике Србије.  

Друштвени циљ истраживања који се тежи постићи истраживањем у овој докторској 

дисертацији, јесте повезивање кривичноправне теорије и праксе у области кривичних 

санкција. Сагледавање и анализирање условне осуде као најдоминантније кривичне 

санкције усмерено је на оправдавање толике фреквенције изрицања ове санкције, али исто 

тако и на изналажење алтернатива овој санкцији. Проналажењем веза између условне осуде 

и осталих кривичних санција долази се до аргументованог доказивања о корисности или 

штетности примене различитих кривичних санкција на пунолетне кривично одговорне 

учиниоце кривичних дела, чиме се оправдава друштвени циљ израде ове дисертације. 

 
 

 2. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 
Хипотетички оквир у докторској дисертацији чине једна општа (генерална) хипотеза, 

четири посебне и пет појединачних хипотеза, везаних за другу посебну хипотезу 

истраживања. Општа, посебне и појединачне хипотезе су усклађене са проблемом, 

предметом и циљевима истраживања у докторској дисертацији.  

Општа (генерална) хипотеза у докторској дисертацији гласи: „У кривичном 

законодавству Републике Србије постоји више врста кривичних санција, али 

најдоминантнији тип кривичне санкције која се изриче пунолетним учиниоцима кривичних 

дела јесте условна осуда“.  

Посебне хипотезе истраживања: 

Прва посебна хипотеза (Х-1) гласи: „Кривичноправна теорија у области санкција у 

Републици Србији заостаје за кривичноправном теоријом санкција у развијеним земљама“. 

Индикатори: искази о условној осуди у англосанксонској и континенталној правној 

теорији.   

Друга посебна хипотеза (Х-2) гласи:  „У кривичноправном систему Републике 

Србије доминантан тип кривичне санкције јесте условна осуда“.  

    Индикатори: Статистички подаци о изреченим кривичним санкцијама у Републици 
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Србији у периоду од 2003-2013 године. Резултати емпиријских истраживања о кривичним 

санкцијама у Републици Србији.  

Појединачне хипотезе уз другу посебну хипотезу: 

ПХ-1 гласи: „Кривичноправна теорија о условној осуди у основи је добро дефинисана, 

али се у њеној примени јављају одређени недостаци“.  

Индикатори: Искази о условној осуди у научној грађи кривичног, кривично процесног и 

кривично извршног права. 

ПХ-2 гласи: „У структури кривичних санкција изречених у Републици Србији у периоду 

од 2003 -2013, условна осуда заузима доминантно место“.  

Индикатори: Статистички подаци о изреченим кривичним санкцијама у Републици 

Србији у периоду од 2003-2013 године. Резултати емпиријских истраживања о кривичним 

санкцијама у Републици Србији.  

ПХ-3 гласи: „Што је судска пракса уједначенија у изрицању условне осуде, то је 

одмеравање и опозивање ове кривичне санкције лакше“.  

Индикатори: Пресуде основних, виших и апелационих судова, као и документа  органа 

за извршење условне осуде.  

ПХ-4 гласи:  „Иако је казнена евиденција о условној осуди у Републици Србији уређена 

прописима, у практичном поступању присутна су различита искуства приликом  примене 

института  застарелости“.  

Индикатори: Искази у нормативно правној регулативи о условној осуди у Републици 

Србији. Статистички подаци о  застарелости.  

    ПХ-5 гласи: „Савремени услови живота и рада захтевају примереније облике 

заштитног надзора над условном осудом“.  

Индикатори: Искази у нормативно правној регулативи о условној осуди у Републици 

Србији. Искази у пресудама о заштитном надзору над условном осудом. Статистички 

подаци о врстама заштитног надзора над условном осудом у Републици Србији. 

Трећа посебна хипотеза (Х-3) гласи: „Иако су модалитети законских решења о 

условној осуди у континенталном и англосанксонском правном систему различити, 

суштина овог института је у оба правна система иста“. 

Индикатори: Искази о условној осуди у кривичном законодавству англосанксонског и 
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континенталноог правног система. 

Четврта посебна хипотеза (Х-4) гласи: „Политички, економски, социјални и 

културни просперитет државе утицаће на развој нових облика условне осуде у 

кривичноправном систему Републике Србије“.  

Индикатори: Показатељи политичког, економског, социјалног и културног развоја 

земље и подаци о примени нових облика условне осуде.  

Генерални индикатори истраживања у овој докторској дисертацији биће одговарајући писани 

извори, научне књиге, монографије, уџбеници, чланци, годишњи извештаји о раду судова, пресуде 

судова, законски прописи који се односе на предмет истраживања, као и остала документа везана за 

предмет и проблем истраживања.  

 
 4. Кратак опис садржаја 
Резиме 
Abstract 
Уводна разматрања 
I део 
МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
II  део 
ТЕОРИЈКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА У ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 
III део 
ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У ПРАВНОЈ И ЗАКОНОДАВНОЈ ИСТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
IV  део 
ДОМИНАНТAН ТИП КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ 
V  део 
УСЛОВНА ОСУДА КАО ДОМИНАНТАН ТИП КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ 
VI  део 
УПОРЕДНО ПРАВНА АНАЛИЗА УСЛОВНЕ ОСУДЕ У КОНТИНЕНТАЛНОМ И 
АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ 
VII део 
ПРАВЦИ РАЗВОЈА И ПРИМЕНЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
ЛИТЕРАТУРА 
Списак табела 
Списак графикона 
Прилози 
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 5. Остварени резултати и научни допринос 

Доказивање, односно потврђивање или оповргавање постављених хипотеза са 

разлогом представља очекиване резултате ове докторске дисертације. Потврђивање или 

оповргавање генералне, посебних и појединачних хипотеза истраживања у докторској 

дисертацији представљаће конкретан допринос даљем развоју научне мисли у предметној 

области.  

Резултати истраживања у докторској дисертацији, посебно предлози законских и 

других решења de lege ferenda представљаће основу која омогућава даља истраживања у 

овој области. Сазнања добијена овим истраживањем, такође, могу послужити за 

унапређење легислативе која се односи на изрицање и извршавање кривичних санкција, 

као и за анализу утицаја кривичних санкција на личност пунолетних учиниоца кривичних 

дела. Детаљна анализа условне осуде која ће се спровести овим истраживањем може се 

користити и у едукативне сврхе, јер даје целокупну слику стања наше државе, органа који 

примењују ове санкције као и лица на која се санкције примењују.  

Посебна вредност овог рада, састоји се у томе што ће се њиме размотрити досадашњи 

домети реформе нашег законодавства у предметној области, како би се њиховим 

поређењем с позитивним примерима из упоредне праксе утврдиле њихове евентуалне 

мањкавости и недоречености и прогнозирала будућа кретања предметне појаве. 

 
 6. Закључак 
На основу прегледа и оцене докторске дисертације „УСЛОВНА ОСУДА КАО 
ДОМИНАНТАН ТИП КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ“ кандидата мастер правник Драгане Ђурић, Комисија константује да је:  
 
• дисертација у свему урађена према одобреној пријави теме докторске дисертације;  
• целовито објаснила корене настанка условне осуде, генезу и бројне последице примене 
односно непримене алтернативних санкција у законодавству Републике Србије;  
• оригинално и самостално научно дело које доприноси разумевању до сада неистражених 
сегмената алтернативних кривичних санкција и  
• научним приступом, консултовањем великог броја најрелевантнијих извора, ширином 
захвата и саопштеним резултатима кандидат је научној, стручној и широј јавности 
приближио сложеност проблема и допринео његовом целовитом сагледавању.  
 
Истраживање спроведено у овој дисертацији је резултат личне и професионалне 
посвећености аутора вишегодишњем проучавању стања кривичних санкција, квантитета 
њиховог изрицања и  квалитета извршавања у Републици Србији и земљама региона. 
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Комисија предлаже да Наставно-научно веће Факултета прихвати дисертацију „УСЛОВНА 
ОСУДА КАО ДОМИНАНТАН ТИП КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, кандидата мастер правника Драгане Ђурић, као подобну за јавну 
одбрану и упути такав предлог надлежном телу Универзитета на даљу процедуру.  

 
 

Место и датум:  Чланови Комисије за оцену подобности 
кандидата и теме докторске 

дисертације/уметничког пројекта 
04.04.2016. 

 
Проф. др Срето Ного 

Факултет за право, јавну управу и 
безбедност 

 
Проф. др Саша Кнежевић 

Правни факултет, Универзитет у Нишу 
 
 

Проф. др Неђо Даниловић 
Факултет за право, јавну управу и 

безбедност 
 

 


