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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
 
 

 
ВЕЋЕ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ САСТАВУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

У НИШУ 
 
 

 
Научно-стручно веће за друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу, на 

седници одржаној 25.05.2011. године донело је одлуку НСВ бр. 8/18-01-005/11-038 о 
именовању Комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима на конкурсу за избор 
једног наставника у звање редовни професор или ванредни професор за ужу Кривично-
правну научну област на Правном факултету у Нишу, у следећем саставу: др Слободанка 
Константиновић Вилић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница 
Комисије, др Драго Радуловић, редовни професор Правног факултета у Подгорици, члан, 
др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и др Драган 
Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан. 
 

На конкурс за избор наставника у звање редовни професор или ванредни професор 
за ужу Кривично-правну научну област, објављен у „Сл. гласнику РС“ бр. 29 од 30. априла 
2011. године, благовремено се пријавила само др Миомира Костић, ванредна професорка 
Правног факутлета у Нишу. 
 

Комисија је прегледала пријаву кандидаткиње и приложене радове и сагласно 
одредбама чл. 65 Закона о високом образовању и чл. 94 Статута Правног факултета у 
Нишу (Одлука бр. 03-581/2-09) од 26.2.2009. године, подноси следећи  
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

I БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 

Лични подаци 
 
Др Миомира Костић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, рођена је у 

Нишу 31. марта 1964. године. Живи и стално борави у Нишу, Ул. Булевар Немањића 2/66. 
 
 
 
 
 
Подаци о досадашњем образовању 
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Др Миомира Костић завршила је основну школу и гимназију у Нишу са одличним 
успехом. У току трајања средње школе, две године за редом, похађала је летњу школу 
енглеског језика у Брајтону (Велика Британија). 

На Правни факултет у Нишу уписала се школске 1982/83. године. На Факултету је 
дипломирала за четири године (1. октобар 1982-30. септембар 1986). На трећој години 
студија била је најбољи студент генерације са просечном оценом 9,12, због чега је 
награђена Повељом Универзитета. Дипломирала је као најбољи студент своје генерације са 
просечном оценом 8,60. 

Последипломске студије на смеру за Кривично право на Правном факултету у 
Нишу уписала је школске 1987/88. године. Усмени магистарски испит положила је јуна 
1991. године са просечном оценом 9. Пошто је успешно одбранила магистарски рад „Дете 
као жртва криминалитета“ (1995) стекла је академски назив магистра правних наука – 
кривично право. На Правном факултету у Нишу одбранила је докторску дисертацију „Деца 
убице“ 18. априла 2001. године и тиме стекла научни степен доктора правних наука из 
области кривичног права.  

 
Професионална каријера кандидаткиње 
 
У Општинском суду у Нишу, др Миомира Костић радила је као судијскa 

приправница од 1. октобра 1987. до 1. октобра 1988. године. Правосудни испит положила 
је са успехом у Врховном суду Србије у Београду новембра 1988. године. 

Др Миомира Костић изабрана је за асистента приправника за предмет 
Криминологија са пенологијом на Правном факултету у Нишу 14. априла 1989. године. У 
исто звање била је поново изабрана 29. септембра 1994. године. 

За асистента за предмет Криминологија са пенологијом на Правном факултету у 
Нишу изабрана је 24. октобра 1995. године. За асистента за предмет Криминологија 
изабрана је 21. јуна 2000. године. 

За доцента за предмет Криминологија на Правном факултету у Нишу изабрана је 
18. децембра 2001. године, одлуком Наставно-научног већа Универзитета у Нишу бр. 8/0-
01-016701-006. По одлуци Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу изводи 
наставу и испите и из предмета Пенологија. 

Научно стручно веће право, социологија, економија и менаџмент на седници 
одржаној 26. септембра 2006. године донело је одлуку бр. 8/10-01-005/06-004 да се др 
Миомира Костић, доценткиња Правног факултета у Нишу, бира у завање ванредни 
професор за ужу Кривично-правну научну област на Правном факултету у Нишу, на 
период од пет година. 

 
 
 

II ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ 
РАДА КАНДИДАТКИЊЕ У ПЕРИОДУ ПРЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
 
До избора у звање асистента за предмет Криминологија са пенологијом 24.10.1995., 

поред магистарске тезе („Дете као жртва криминалитета“, Ниш 1995., 157 страница), др 
Миомира Костић написала је следеће радове:  

1. Привредни криминалитет (основне феноменолошке и етиолошке 
карактеристике), последипломске студије, семинарски рад са научно-
истраживачком праксом, Ниш 1990; 
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2. Објашњења криминалитета психоаналитичком теоријом, последипломске 
студије, семинарски рад, Ниш 1990; 

3. Феноменолошке карактеристике привредног криминалитета, Зборник 
радова Правног факултета у Нишу, свеска XXX, (гл. и одговорни уредник 
проф. др Слободанка Стојичић) Ниш 1990., стр. 303-312. 

4. Објашњења криминалитета психоаналитичком теоријом, NISSA, Нишки 
зборник, Часопис за друштвено-историјска питања, Ниш, бр. 3-4/1991., стр. 
379-385. 

Магистарски рад и наведени радови били су предмет анализе и оцене приликом 
избора у звање асистента за предмет Криминологија са пенологијом. 

 
После избора у звање асистента 24.10.1995. за предмет Криминологија са 

пенологијом до избора у звање асистента за предмет Криминологија 21.6.2000. године, др 
Миомира Костић написала је и објавила следеће радове:  
 

1. Девијантно понашање код деце као последица претрпљене виктимизације, 
Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 
Београд, бр. 5-6/1995., стр. 137-142. 

2. Феноменолошке карактеристике сексуалног злостављања деце“, 
Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 
Београд, бр. 7-8/1995., стр. 103-111. 

3. Злоупотреба личних права детета у породици, (резиме на српском и 
енглеском језику), Зборник резимеа „Злоупотреба права“, (међународна 
конференција), Ниш, 1995., стр. 20. 

4. Стратегија помоћи детету жртви злостављања, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, свеска XXXIV и XXXV, (гл. и одговорни уредник проф. 
др Драган Станимировић), Ниш, 1994-1995., стр. 188-196. 

5. Злоупотреба личних права детета у породици, Зборник радова: 
Међународна конференција „Злоупотреба права“, Правни факултет у Нишу, 
Институт за правна и друштвена истраживања, (за издавача проф. др Видоје 
Миладиновић), Ниш, 1996., стр. 418-423. 

6. Криминална виктимизација деце (сексуално злостављање), Социјална 
мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, бр. 
9-10/1996., стр. 74-94. 

7. Анализа на правата на детето на планот на националното законодавство, 
„Слободите и правата на човекот и граганинот во Република Македонија“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет Скопје, (за издавача 
проф. др Миодраг Мицајков), Скопје, декември 1996., стр. 249-260. 

8. Обележја социјалног положаја детета и ризик криминалне виктимизације, 
Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 
Београд, бр. 11-12/1996., стр. 114-127. 

9. Историјски приказ правне заштите детета на међународном и 
националном плану, Humanitas, стручни часопис студената Универзитета у 
Нишу, (Научни подмладак: свеска за друштвене науке), Ниш, vol. XXXVIII, 
бр. 1-4/96., стр. 37-47. 

10. Старост као доба живота и ризик виктимизације, Социјална мисао, 
часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, април-
јуни, бр. 2/1997., стр. 89-98. 
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11. Потребе, социјалне разлике и криминалитет, Зборник радова: „Узроци и 
последице социјалне диференцијације у нашем друштву данас“, Правни 
факултет Универзитета у Приштини, Завод за правна и друштвена 
истраживања, (гл. и одговорни уредник проф. др Милован Марковић), 
Приштина, 1997., стр. 223-229. 

12. Однос учинилац-жртва и понашање жртве као узроци криминалне 
виктимизације деце, „Права детета у свету и Југославији“, Београдски 
центар за људска права, (за издавача др Војин Димитријевић), Београд, 
1997., стр. 183-199. 

13. Специфични и неспецифични облици кривичноправне заштите детета у 
савременим друштвима, Правни зборник, часопис за правну теорију и 
праксу, бр. 1-2/1997, година XLII, Удружење правника Црне Горе, (гл. и 
одговорни уредник др Чедомир Богићевић), Подгорица, јануар-јуни 1997., 
стр. 105-113. 

14. Делинквентна деца из руралних средина (резиме на српском и енглеском 
језику), III Међународни научни скуп „Власински сусрети 97“: Млади и 
село, резимеи реферата, Завод за социологију развоја села, Југословенско 
удружење за социологију села и пољопривреде, (за издавача проф. др Ђура 
Стевановић), Власотинце 3-6. септембра 1997., стр. 132-133. и 275. 

15. Утицај процеса урбанизације и руризације на делинквентно понашање, 
Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 
Београд, бр. 04/1997., стр. 43-54. 

16. Старе особе као жртве или извршиоци криминалитета, (резиме на 
српском и енглеском језику), Пети геронтолошки конгрес Југославије, 
Врњачка Бања, 26-30. април 1998., резимеи стручних саопштења, Београд 
март 1998., стр. 22. 

17. Децата пред кривичноет суд (со посебан осврт на децата убијци), 
Независното судство и правната држава, потпроект на научниот проект: 
„Конституирање на Република Македонија како модерна правна држава“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет Скопје, (за издавача 
проф. др Миодраг Мицајков), Скопје, декември 1997., стр. 209-223. 

18. Појавни облици и структура криминалне виктимизације деце, 50 година 
Васпитно-поправног дома за малолетнике: Зборник радова, Министарство 
правде Републике Србије, Васпитно-поправни дом за малолетнике 
Крушевац, (за издавача Радивоје Јовановић), Крушевац, 1997., стр. 109-123. 

19. Васпитне мере у малолетничком правосудном систем (коаутор С. Ђурић), 
Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 
Београд, април-јуни бр. 02/1998., V година, Београд, стр. 119-127 

20. Ниво образовања и девијантно понашање у руралној средини (резиме на 
српском и енглеском језику), Четврти међународни научни скуп: 
„Власински сусрети 98“, „Интелигенција и село“, резимеи реферата, 
Власинско језеро, 2-4. септембра 1998., стр. 80. и стр. 195. 

21. Међународноправно признање и заштита основних права детета, Теме, 
часопис за друштвене науке, година XXII бр. 1-2, Ниш, јануар-јуни 1998., 
стр. 151-167. 

22. Кажњиво лечење – кривичноправни и криминолошки осврт (коаутор С. 
Башић), Зборник резимеа, XXXII Дани превентивне медицине (научни 
састанак са међународним учешћем), Институт за заштиту здравља, Ниш, 
23-25. септембра 1998., стр. 25-26. и стр. 21. 
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23. Истраживање социјално-економских особина делинквенције деце (коаутор 
А. Ђурић), Економика, часопис за економску теорију и праксу и друштвена 
питања, Економски факултет у Приштини, Ниш, 1998., год. XLIV, бр. 4-6., 
стр. 179-189. 

24. Психолошки развој и друштвена неприлагођеност, Humanitas, стручни 
часопис студената Универзитета у Нишу, Научни подмладак: свеска за 
друштвене науке, vol. XXXIX, 1-4/97., Ниш, 1997., стр. 46-58. 

25. Против дететове воље: дете, породица и сексуално злостављање, 
Међународни симпозијум: Сексуалност, агресивност, делинквентност: 
медицински, правни и социјални аспекти сексуалне делинквенције, Нови 
Сад, 18-19. јуна 1998., стр. 141-152. 

 
 
Поред  наведених радова, који су као чланци објављени у часописима, др Миомира 

Костић написала је следеће приказе књига: 
 
1. Проф. др Видоје Миладиновић, проф. др Слободанка Константиновић-

Вилић, проф. др Војислав Ђурђић: Криминалитет малолетница, 50 година 
Васпитно-поправног дома за малолетнике: зборник радова, Министарство 
правде Републике Србије, Васпитно-поправни дом за малолетнике 
Крушевац, (за издавача Радивоје Јовановић), Крушевац, 1997., стр. 319-323. 

2. „Хероине сопствених живота“, (Зорица Мршевић: Инцест између мита и 
стварности: криминолошка студија сексуалног злостављања деце, 
Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања и 
Југословенски центар за права детета, 1997), Теме, часопис за друштвене 
науке, година XXII бр. 1-2, Ниш, јануар-јуни 1998., стр. 183-189. 

3. Др Слободанка Константиновић-Вилић, др Весна Николић-Ристановић, 
Криминологија, Ниш: Студентски културни центар, 1998., Социјална 
мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, 
година V, јули-септембар, 03/1998., стр. 172-177. 

 
Сви наведени радови оцењивани су приликом избора др Миомире Костић у звање 

асистента за предмет Криминологија 21.6.2000. године. 
 

После избора у звање асистента др Миомира Костић је написала следеће радове: 
 

1. „Деца убице“, докторска дисертација, Ниш 2001., 250 страница 
2. Криминални абортус, чланак, Социјална мисао, јул-децембар, 3-4/2000, стр. 

171-179. 
3. Слободанка Константиновић-Вилић, Милева Милосављевић, Невена 

Петрушић, Абортус: правни, медицински и етички приступ, приказ књиге, 
Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 
Београд, јануар-јуни, 1-2/2000., стр. 169-172. 

 
Ови радови били су предмет оцене приликом избора кандидаткиње у звање доцента 

за предмет Криминологија од 27.9.2001. године. 
 У овом периоду кандидаткиња је учествовала у следећим научним пројектима у 

својству истраживача-сарадника: 
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1.  „Криминалитет малолетница“, подпројекат макропројекта: „Криминалитет 
жена“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, 
1991-1995. 

2.  „Поврат и регресија и превенција криминала“, Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања у Београду, 1991-1995. 

3.  “Односи у породици и њихов утицај на здравље деце“, подпројекат 
макропројекта: „Здравље и болести школске деце“, Институт за 
социолошка истраживања на Филозофском факултету Универзитета у 
Нишу, 1995-1996. 

4.  „Малолетничка делинквенција“, програм, макропројекат: „Култура здравог 
живота младих“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1996-2005. 

5.  „Енциклопедија Ниша – школство, образовање, наука“ (списак одредница: 
Публикације: Нишка библиографија 1-1698; Одбрањени докторати на 
Правном факултету у Нишу; Научно-истраживачки рад на Правном 
факултету у Нишу; Раднички универзитет у Нишу), 1995-1996. 

6.  „Демократизација и модернизација кривичног законодавства“, подпројекат 
макропројекта: „Реформа југословенског правног система“, Институт за 
правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 1997-2001. 

 
Др Миомира Костић учествовала је у раду научних и стручних скупова, трибина и 

семинара са рефератима, саопштењима и као учесница у дискусији: 

1.  „Девијантно понашање деце као последица претрпљене виктимизације“, 
Југословенски стручни скуп: „Социјалне девијације деце и омладине“, 
Центар за социјални рад Града Ниша, Ниш, 19-20. јуни 1995. 

2.  „Алкохолизам код осуђеника извршилаца убиства у КПД Ниш“, (З. Ћирић, А. 
Тошић), Први југословенски конгрес о алкохолизму и наркоманији, 
Београд, 25-28. септембар 1995. 

3.  „Дете као жртва сексуалног злостављања“, Децембарско саветовање: 
„Породица са поремећеном структуром – потребе, проблеми, заштита“, 
Градски центар за социјални рад Београд, Београд, 18. децембар 1995. 

4.  „Феноменолошка обележја малолетничке делинквенције у Нишу и мере за 
њено спречавање“, Јавна трибина: „О малолетничкој делинквенцији“, 
Координационо тело за спречавање девијантног понашања младих, Ниш, 8. 
мај 1996. 

5.  „Утицај садржаја средстава јавног информисања и масовних комуникација 
на савремено дете“, Јавна трибина: „Девијантно понашање и средства 
јавног информисања“, Координационо тело за спречавање девијантног 
понашања младих, Радио Ниш, Ниш, 19. јуни 1996. 

6.  „Утицај брачних криза на остваривање личних права детета“, саветовање: 
„Брачне кризе“, Ниш, Центар за социјални рад Града ниша, Саветовалиште 
за породицу Града Ниша, 24-25. октобар 1996. 

7.  „Потребе, социјалне разлике и криминалитет“, научни скуп: „Узроци и 
последице социјалне диференцијације у нашем друштву дaнас“, Правни 
факултет Универзитета у Приштини, 11. април 1997. 

8.  „Анализа права детета на плану националног законодавства“, научни скуп: 
„Слободе и права човека и грађанина“, Скопље, 27. децембар 1996. 
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9.  „Облици и начини криминалне виктимизације деце“, округли сто: „Кодекс 
дечијих права – брига човечанства“, Удружење грађана „СОС за жене и 
децу жртве насиља“, Ниш, 10. октобар 1996. 

10.  „Однос учинилац – жртва и понашање жртве као узроци криминалне 
виктимизације деце“, округли сто: „Права детета у СР Југославији“, 
Београдски центар за људска права, Београд, 31. октобар, 1. и 2. новембар 
1996. 

11.  „Однос родитељ – дете као фактор породичног насиља“, саветовање: 
„Породица, насиље и савремено друштво“, Градски центар за социјални рад 
Београд, Београд, 23-24. април 1997. 

12.  „Истраживање феноменолошких и етиолошких каркатеристика 
делинквенције деце у Нишу“, саветовање: „Култура здравог живота младих 
– остваривање Пројектног програма 1996-2005. године“, Филозофски 
факултет у Нишу, 22. април 1997. 

13.  „Делинквентна деца из руралних средина“, III Међународни научни скуп 
„Власински сусрети 97“, Власотинце, 3-6. септембар 1997. 

14.  „Значај теоријског и практичног утврђивања феноменолошких 
карактеристика сексуалне злоупотребе деце“, трибина: „Сексуална 
злоупотреба деце“, СОС за жене и децу жртве насиља, Ниш, 4. март 1998. 

15.  „Старе особе као жртве или извршиоци криминалитета“, Пети 
геронтолошки конгрес Југославије са међународним учешћем: „Стари људи 
– господари сопствене судбине“, Врњачка Бања, 26-30. април 1998. 

16.  „Против дететове воље: дете, породица и сексуално злостављање“, 
међународни симпозијум: „Сексуалност, агресивност, делинквентност: 
медицински, правни и социјални аспекти“, Матица српска, Нови Сад, 18-19. 
јуни 1998.  

17.  „Кажњиво лечење – кривичноправни и криминолошки осврт“, XXXII 
научни скуп са међународним учешћем: „Дани превентиве медицине“, 
Ниш, 23-25. септембар 1998. 

18.  „Делинквентност нежељеног детета“, Симпозијум о репродукцији 
становништва (абортус, наталитет, морталитет, бела куга), Београд, 29. мај 
2001. 

 
 

III) АНГАЖОВАЊЕ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И РАЗВОЈУ ДРУГИХ 
ДЕЛАТНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ ПРЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
 
Од школске 1989/90. године др Миомира Костић је изводила вежбе, теренску 

наставу и колоквијум из предмета Криминологија са пенологијом, а од школске 1998/99. 
године вежбе и теренску наставу из предмета Криминологија у зимском и предмета 
Пенологија у летњем семестру. У школској 1999/2000. и 2000/2001. години изводила је 
вежбе, теренску наставу и колоквијум из предмета Кривично право. 

Као члан Катедре за кривично-правне науке Правног факултета у Нишу 
учествовала је у организационим припремама за одржавање научних и стручних скупова у 
организацији Катедре и Факултета (преводи сажетака на енглески језик, обрада текстова), 
као и у припремама за издавање зборника радова са ових скупова. У више наврата 
обављала је послове секретара Катедре за кривично-правне науке. 
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У својству члана Катедре за кривично-правне науке Правног факултета у Нишу, др 
Миомира Костић је присуствовала бројним научним и стручним скуповима током своје 
дугогодишње професионалне каријере на Факултету до избора у прво наставничко звање 
(Интеркатедарски састанак катедри за кривично право Југославије, Скопље, мај 1989; Прва 
Интеркатедарска конференција кривичноправних наука српских земаља, Ниш, 28. мај 
1994; Међународно саветовање пенолога, Нишка Бања, 19-21.5.1994., на тему: “Извршење 
кривичних санкција у светлу нових законских решења“; стручни скуп: „Социјална 
функција предшколских и школских установа и социјални рад у њима“, Центар за 
социјални рад Града Ниша, 4.6.1996; саветовање: „Кривичне санкције институционалног 
карактера са кривичноправног и пенолошког аспекта“, Удружење за пенологију 
Југославије и Удружење за кривично право и криминологију, Сокобања, 8-9. мај 1997; 
округли сто: „Нови Закон о извршењу кривичних санкција и будућност женског затвора“, 
Виктимолошко друштво Србије, Група за женска права Европског покрета у Србији, 
Београд, 24.3.1998). 

Учествовала је у раду сталног семинара „Жене и друштво“ у организацији 
удружења грађана из Ниша „СОС за жене и децу жртве насиља“ и похађала неколико 
семинара (стални семинар „Жене и друштво“, Правни факултет у Нишу, 24. и 25. октобар 
1996; стални семинар „Жене и друштво“, Правни факултет у Нишу, тема: “Женска 
искуства у рату“, 7. мај 1997; стални семинар „Жене и друштво“, Правни факултет у Нишу, 
тема: “Сексуална злоупотреба деце“, 4. март 1998). 

Од 1997. године чланица је редакције часописа „Социјална мисао“. Те исте године 
постала је оснивачица и чланица невладине организације „Женски истраживачки центар за 
едукацију и комуникацију“ и Виктимолошког друштва Србије. Од јуна 1998. године 
чланица је Секретаријата Подружнице Геронтолошког друштва Србије у Нишу. Марта 
2000. године именована је за чланицу Редакције публикације „40. година Правног 
факултета у Нишу“. 

 
 
(I) НАУЧНИ И ИСТРАЖИВАЧКИ РАД КАНДИДАТКИЊЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА У 
ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

 
 

(I) Уџбеници и монографије: 
 

1. Култура здравог живота, монографија, (уредник Милутин Ђорђевић), МК 
Панонија, Нови Сад 2003. година, 210 стр. (Део: Морал као однос према другим људима – 
Хуманистичко обележје друштвених односа; у оквиру поглавља: Етичка култура – 
Морални односи). - Монографија настала на основу мултидисциплинарног истраживачког 
рада на пројекту "Култура здравог живота младих" (1996-2005).  

2. Пенологија, уџбеник, (коауторство са проф. др Слободанком Константиновић-
Вилић), I издање, СВЕН, Ниш, 2006., 331 стр.  

Ауторка је самостално написала следеће делове:  
- у оквиру Главе 2. Криминалитет и кажњавање: Први облици реакције друштва на 

недозвољено понашање или период приватне реакције (Прогонство из заједнице, Освета, 
Композиција), Период државне – јавне реакције на криминалитет (Кажњавање у старом 
веку, Кажњавање у средњем веку, Казне и правни извори казни у средњем веку, 
Кажњавање у новом веку, Казне и правни извори казни у новом веку, реформе у 
кажњавању у новом веку, Кажњавање у XX веку стр. 74 -96.;  

3. Извршење казни и других кривичних санкција у Републици Србији,  
монографија, (коауторство са проф. др Слободанком Константиновић-Вилић), I издање, 
СВЕН, Ниш, 2006., 118 стр. 9-66. 
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(II) Научни и стручни радови 

 
1.  Преглед теоријских схватања о деструктивном понашању деце, 

прегледни научни рад објављен у тематском броју научног часописа са 
рецензијама од националног значаја, Социјална мисао, часопис за теорију и 
критику социјалних идеја и праксе, тема броја: "Репродукција 
становништва", Београд, април-септембар, бр. 2-3/2001., стр. 95-108 

2.  Наркоманија и делинквентно понашање деце, прегледни стручни рад 
објављен у тематском броју научног часописа са рецензијама од 
националног значаја, Социјална мисао, часопис за теорију и критику 
социјалних идеја и праксе, тема броја: Наркоманије, Београд, октобар-
децембар, бр. 4/2001., стр. 113-118. 

3.  Утицај мера неформалне друштвене контроле на неприлагођено 
понашање деце, прегледни стручни рад објављен у научном часопису са 
рецензијама, Зборник радова Правног факултета у Нишу, XL-XLI, Центар 
за публикације Правног факултета у Нишу, 2000/2001., стр. 153-169 

4.  Формална друштвена контрола и малолетнички хомицид, прегледни 
научни рад објављен у тематском броју научног часописа националног 
значаја, Правни живот, часопис за правну теорију и праксу, (тематски број: 
„Право и светски поредак“), бр. 9/2002., год. LI, књ. 469, стр. 573-586. 

5.  Деца убице (криминолошко истраживање феноменолошких и 
етиолошких особина хомицидног понашања деце), изворни научни рад 
објављен у тематском броју научног часописа са рецензијама од 
националног значаја, Социјална мисао, часопис за теорију и критику 
социјалних идеја и праксе, тема броја: (Не)равноправност жена на тржишту 
рада, Београд, јануар-март бр. 1/2003. године, стр. 145-156. 

6.  Кримионогени утицај макро социјалних фактора на делите насиља, 
прегледни научни рад објављен у научном часопису са рецензијама, 
Зборник радова Правног факултета у Нишу, XLII, Центар за публикације 
Правног факултета у Нишу, 2002., стр. 211-230 

7.  Кривичноправне и криминолошке карактеристике убистава, изворни 
научни рад објављен у тематском броју научног часописа националног 
значаја, Правни живот, часопис за правну теорију и праксу, (тематски број: 
„Право и демократска култура“), бр. 9/2003., год. LII, књ. 477, стр. 675-689. 

8. Victimological aspect of juvenile paricide, (коаутори: Z. Ćirić, B. Ilić), научно 
излагање на енглеском језику на конференцији: Fifth Nationale Conference 
with International Participation of College Private Psychiatric practice, Рlovdiv, 
Bulgaria, 22-25. April 2004., (text of resumes), p. 22. 

9.  Concept of dangerousness in forensic psychiatric (коаутори: Z. Ćirić, S. 
Miljković, D. Lazarević), научно излагање на енглеском језику на 
конференцији: Fifth Nationale Conference with International Participation of 
College Private Psychiatric practice, Рlovdiv, Bulgaria, 22-25. April 2004., (text 
of resumes), p. 34. 

10.  Модел ресторативне правде, прегледни научни рад објављен у научном 
часопису са рецензијама, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2003. 
година, бр. XLIII, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, стр. 
213-234. 
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11. Виктимизација старих особа као припадника посебне маргиналне групе 
(коауторка Р. Ђорђевић), изворни научни рад објављен у научном часопису 
са рецензијама од националног значаја, Темида, часопис о виктимизацији, 
људским правима и роду, (тема броја: „Маргиналне групе и 
виктимизација“), бр. 2, година 7, јун 2004., стр. 3-11. 

12. Стандарди и вредности ресторативне правде, прегледни научни рад 
објављен у тематском броју научног часописа националног значаја, Правни 
живот, часопис за правну теорију и праксу, (тематски број: „Право и 
културне разлике“), Београд, бр. 9/2004., година LIII, књига 485, том I, стр. 
693-706. 

13. Поглед на историју развитка кривичноправне заштите и одговорности 
детета код нас, прегледни стручни рад објављен у научном часопису са 
рецензијама, Пешчаник, часопис за историографију, архивистику и 
хуманистичке науке, година II, бр. 2, 2004., стр. 135-149. 

14. Криминолошки значај био-психо-социјалних промена у детињству и 
младости, прегледни стручни рад објављен у научном часопису са 
рецензијама, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2004., XLIV, 
Центар за публикације Правног факултета у Нишу, стр. 173-191. 

15.  Психолошке радионице са избеглицама – посебна искуства у раду са 
старим особама, (коауторка Р. Ђорђевић), изворни научни рад објављен у 
научном часопису са рецензијама од националног значаја, Темида, часопис 
о виктимизацији, људским правима и роду; тема броја: „Насиље у 
породици“, бр. 1, година 8, март 2005., стр. 43-48. 

16.  Ресторативна правда – смисао и могућности примене, прегледни 
научни рад објављен у тематском броју научног часописа са рецензијама од 
националног значаја, Социјална мисао, часопис за теорију и критику 
социјалних идеја и праксе, тема броја: Деца, Београд, април-септембар, 2-
3/2005. стр. 45-66. 

17.  Историјски преглед кривичноправног положаја малолетника у нашем 
законодавству, прегледни научни рад објављен у тематском зборнику 
научних радова са рецензијом, Зборник радова са научног скупа одржаног 
20-23. октобра 2004. године на Правном факултету у Нишу: „Србија 1804-
2004 – друштво, политика, држава, право, политика, култура, религија“, 
Правни факултет, Центар за публикације, Ниш, 2005., стр. 241-256. 

18.  Европски стандарди за извршење кривичних санкција и Закон о 
извршењу кривичних санкција Републике Србије, (коауторка проф. др 
Слободанка Константиновић-Вилић), прегледни научни рад објављен у  у 
тематском броју научног часописа националног значаја, Правни живот, 
часопис за правну теорију и праксу, (тематски број: „Право и универзалне 
вредности“), Београд, бр. 9/2005., година LIV, књига 493, том I, стр. 887-
902. 

19. Врсте казни и облици кажњавања у Србији до краја Другог светског 
рата, (коауторка проф. др Слободанка Константиновић Вилић), прегледни 
научни рад објављен у научном часопису са рецензијама, Пешчаник, 
часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, година III, 
бр. 3, 2005., стр. 13-23.  

20. Уређење затворских установа у Европи и код нас (стање и 
перспективе), прегледни научни рад објављен у тематском зборнику 
научних радова са рецензијом, Зборник радова: „Правни систем Републике 
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Србије – усаглашавање са правом Европске уније“, Правни факултет у 
Нишу, Ниш 2005., стр. 445-458. 

21.  Психиатрични и виктимологични аспекти на юовенилня хомицид 
(специален поглед към отцеубийството, (коаутор З. Ћирић), изворни 
научни рад објављен на бугарском језику у научном часопису са 
рецензијама, Рецептор, Български психиатричен журнал, (Receptor, 
Bulgarian Journal of Psychiatry), Брой 2, 2006, година III, стр. 23-26. 

22. Насиље у породици – две методе судске заштите, (Family Violence – Two 
Methods of Judical Protection) прегледни научни рад изложен на Научној 
конференцији: „Новине у породичном законодавству“, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 28. април 2006. године, Зборник сажетака на српском и 
енглеском језику, стр. 36-37. (Захтев за добијање ове публикације упутила 
је Универзитетска библиотека из Питсбурга преко Универзитетске 
библиотеке "Светозар Марковић" из Београда 14.2.2007. године) 

23. Алтернативне санкције у домаћем законодавству, прегледни научни рад 
изложен на Научној конференцији: „Функционисање правног система 
Републике Србије“, Правни факултет у Нишу, Центар за публикације 
Правног факултета у Нишу, Ниш, 18. мај 2006., Зборник сажетака на 
српском и енглеском језику, стр. 72. и 73. 

24. Формални систем у установама за извршење казне лишења слободе, 
прегледни стручни рад објављен у тематском броју научног часописа 
националног значаја са рецензијама, Социјална мисао, часопис за теорију и 
критику социјалних идеја и праксе, Београд, тема броја: Педесети број 
часописа, април-јуни 2006., бр. 2, стр. 187-200. 

 

(III) Прикази књига 
 
 

             Кандидаткиња је написала и објавила неколико приказа књига и то у научним 
часописима са рецензијама од националног значаја: 
 

1. Култура здравог живота (уредник Милутин Ђорђевић), МК Панонија, 
Нови Сад 2003., 210 страна, приказ објављен у тематском броју научног 
часописа националног значаја са рецензијама, Социјална мисао, часопис за 
теорију и критику социјалних идеја и праксе, тема броја: Социјалне 
реформе и права детета, Београд, бр. 1/2004., стр. 174-179. 

2. Слободанка Константиновић-Вилић, Невена Петрушић, Кривично дело 
насиља у породици: Правна пракса у Републици Србији, приказ објављен 
у научном часопису са рецензијама од националног значаја, Темида, 
часопис о виктимизацији, људским правима и роду; тема броја: „Насиље у 
породици“, бр. 1, година 8, март 2005., стр. 55-58. 

3. Лисе Бјеркан (Ур.), Само мој живот: Рехабилитација жртава трговине 
људима у циљу сексуалне експлоатације, приказ објављен у научном 
часопису са рецензијама од националног значаја, Темида, часопис о 
виктимизацији, људским правима и роду; тема броја: Алтернативни облици 
реаговања на криминалитет и права жртве, бр. 1, година 9, Март 2006., стр. 

 

(IV) Преводи: 
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1.  Marco Palmieri, „The European Intergration in Criminal Field – The 

European Arrest Warrant“; „Европска интеграција на пољу 
кривичноправног деловања (Европски налог за хапшење)“, превод 
изворног научног чланка који је објављен у научном часопису са 
рецензијама од националног значаја, Темида, часопис о виктимизацији, 
људским правима и роду; тема броја: Жртве и медији, Београд, бр. 4, година 
8, децембар 2005., стр. 37-43. 

 
Сви наведени научни и стручни радови били су анализирани су приликом избора 

др Миомире Костић у звање ванредног професора и наведени су због увида у укупан опус 
кандидаткиње. Комисија се определила да предмет извештаја буду само они радови који су 
објављени после избора у звање ванредни професор. 
 
 
(V) Учешће у раду научних и стручних скупова, трибина и семинара са рефератима, 
саопштењима и као учесник у дискусији: 
 

1.  „Примена диверзионог модела према деци делинквентима и малолетним 
делинквентима у општини Ниш“, Округли сто: „Испитивање могућности за 
развој пилот пројекта диверзионог модела за младе у сукобу са законом у 
општини Ниш“, UNICEF, 17. јули 2002. године 

2.  „Даље истраживање мера за одступање од редовног поступка: Дискусија 
на другом округлом столу у Нишу“, UNICEF, Ниш, 12. новембар 2002. 
године 

3.  „Третман детета са поремећајима у понашању“, III Семинар дефектолога, 
Тема: Говор и језик код деце са посебним потребама, сесија VI: Превенција 
и ресоцијализација лица са поремећајима у понашању, Град Ниш, 28. 
новембар 2002. године 

4.  „Формална друштвена контрола и малолетнички хомицид“, Копаоничка 
школа природног права, XV сусрет: „Право и светски поредак“, Друга 
катедра: Право на слободу: Кривичноправна и процесна заштита личности, 
Копаоник, 14. децембар 2002. 

5.  „Конвенција о правима детета – ко су деца са посебним потребама“, 
„Промоција репродуктивног здравља адолесцената“ (здравствено-
едукативни семинар „Саветовалиште за младе“),  Канцеларија UNICEF-а у 
Београду, Дом здравља у Нишу, 18.  децембар 2002. 

6.  „Кривичноправне и криминолошке карактеристике убистава“,  Копаоничка 
школа природног права, XVI сусрет „Право и демократска култура“, Друга 
катедра: Право на слободу: Кривичноправна и процесна заштита личности, 
Копаоник, 14. децембар 2003. 

7.  „Корективна функција органа формалне и неформалне друштвене контроле 
као једна од програмских целина Пројекта“, Универзитета у Нишу 
(Медицински факултет, Факултет физичке културе, Институт за заштиту 
здравља), Ниш, 25. фебруар 2004. године 

8.  „Victimological aspect of juvenile paricide“, Fifth Nationale Conference with 
International Participation of College Private Psychiatric practice (aggression, 
suicidology, victimology, therapy and prophylaxis, nicotine addiction), Plovdiv, 
Bulgaria, 23 April 2004 
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9.  „Concept of dangerousness in forensic psychiatric“, Fifth Nationale Conference 
with International Participation of College Private Psychiatric practice 
(aggression, suicidology, victimology, therapy and prophylaxis, nicotine 
addiction), Plovdiv, Bulgaria, 24 April 2004.  

10.  „Историјски преглед кривичноправног положаја малолетника у нашем 
законодавству“, Међународни научни скуп: „Србија 1804-2004 – друштво, 
политика, држава, право, политика, култура, религија“, Универзитет у 
Нишу, Правни факултет, Ниш, 21. октобар 2004. 

11.  „Стандарди и вредности ресторативне правде“, Копаоничка школа 
природног права, XVII сусрет „Право и културне разлике“, Друга катедра: 
Право на слободу: Кривичноправна и процесна заштита личности, 
Копаоник, 14. децембар 2004. 

12.  „Превенција малолетничке делинквенције“, „Култура здравог живота“ 
Истраживање, програмирање, едукација: 2006-2010., Универзитет у Нишу 
(Медицински факултет, Факултет физичке културе, Институт за заштиту 
здравља), програм: Етичка култура (руководилац: проф. др Љубинко 
Милосављевић, чланови: проф. др Александар Петровић, доц. др Миомира 
Костић, мр Звонимир Шуњеварић), Ниш, 22. децембар 2004. 

13.  „Уређење затворских установа у Европи и код нас (стање и перспективе), 
Међународна научна конференција „Правни систем Републике Србије – 
усаглашавање са правом Европске уније“,  Правни факултет у Нишу, Ниш 
17. мај 2005. 

14.  „Европски стандарди за извршење кривичних санкција и Закон о извршењу 
кривичних санкција Републике Србије“ (проф. др Слободанка 
Константиновић-Вилић), Копаоничка школа природног права, XVIII сусрет 
„Право и универзалне вредности“, Друга катедра: Право на слободу: 
Кривичноправна и процесна заштита личности, Копаоник, 14. децембар 
2005. године 

15.  „Алтернативне санкције у домаћем законодавству“, Правни факултет у 
Нишу, Научна конференција: „Функционисање правног система Републике 
Србије“, Ниш, 18. мај 2006.  

 
 
(VI) Учешће у научним пројектима у својству истраживача  

 
1. “Убиства“, подпројекат у оквиру макропројекта: „Тешки облици криминала 

у Србији у условима транзиције, носилац: Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања из Београда, период 1. јануар 2002 до 31. 
децембра 2004. - У овом подпројекту др Миомира Костић била је 
ангажована у својству координатора подпројекта и као истраживачица на 
пројекту. Децембра 2004. године, заједно са проф. др Слободанком 
Константиновић Вилић релаизовала је емпиријски део истраживања у 
Окружном суду у Нишу. 

2.  „Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског 
система Србије као демократске државе“, пројекат Института за правна и 
друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 1. октобар 2001. до 30. 
септембра 2006. - Кандидаткиња је својим учешћем у пројекту који 
финансира Факултет остварила значајан успех, у теоријском и емпиријском 
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истраживачком раду, чиме је допринела реализацији пројекта на матичном 
Факултету.  

3.  „Пилот пројекат диверзионог програма“, пројекат Канцеларије UNICEF-а у 
Београду, 19. јули 2002. - Учешћем у почетној фази реализације пројекта у 
Србији, где је Ниш одабран за почетну фазу истраживања, кандидаткиња се 
учешћем на округлим столовима одржaним у Нишу, нарочито залагала за 
концепт примене диверзионих модела према деци до четрнаесте године 
живота. 

4. „Промоција репродуктивног здравља адолесцената“ (здравствено-
едукативни семинар „Саветовалиште за младе“), пројекат Канцеларије 
UNICEF-а у Београду, Дом здравља у Нишу, 12. фебруар 2001. до 31. децембра 
2002. - Кандидаткиња је у оквиру пројекта држала предавања о примени 
Конвенције о правима детета ученицима средњих школа из Ниша у Дому 
здравља у Нишу. 

4.  „Култура здравог живота“, Концепција, програмски модели и едукација, 
пројекат: Универзитета у Нишу (Медицински факултет, Факултет физичке 
културе, Институт за заштиту здравља), 2004-2010., Ниш, 25. фебруар 2004. 
године 

5.  „Култура здравог живота“ Истраживање, програмирање, едукација: 2006-
2010., пројекат Универзитета у Нишу (Медицински факултет, Факултет 
физичке културе, Институт за заштиту здравља), програм: Етичка култура 
(руководилац: проф. др Љубинко Милосављевић, чланови: проф. др 
Александар Петровић, доц. др Миомира Костић, мр Звонимир Шуњеварић), 
Ниш, 2006-2010. 

6.  „Убиства у југоисточној Србији“, Институт за криминолошка и социолошка 
истраживања у Београду, Правни факултет у Нишу, 2005. - Катедра за 
кривичноправне науке Правног факултета у Нишу донела је одлуку о 
реализацији пројекта везаног за истраживање убистава у југоисточној 
Србији. Прва фаза рада обухватила је израду теоријског оквира 
истраживања, узорка и инструмената. 

7. „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских 
стандарда у правни систем Републике Србије“, бр. 149043Д, који финансира 
Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, 2006-2010. 
- У овом пројекту др Миомира Костић је, као истраживачица  током 2006. 
године радила на истраживању у оквиру две подтеме: "Примена принципа 
опортунитета у поступку према малолетницима" и "Пружање бесплатне правне 
помоћи у Адвокатској комори у Нишу." 

  

 

(II) AНГАЖОВАЊЕ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И РАЗВОЈУ 
ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
  

a) Ангажовање у развоју наставе 
  
 Наставно-педагошки рад на основним студијама 
 
На самом почетку своје професионалне каријере у звању доцента, др Миомира 

Костић именована је за чланицу Комисије за полагање испита на основним студијама на 
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Правном факултету у Нишу у школској 2001/2002. години на предметима Правна 
медицина и Кривично право.  

У летњем семестру школске 2002/03. године доц. др Миомира Костић изводила је 
наставу и оцењивала студенте из основних студија на Дефектолошком факултету 
Универзитета у Београду за наставни предмет Криминологија са малолетничком 
делинквенцијом, на смеру Превенција и ресоцијализација лица са поремећајима у 
понашању.  

Доц. др Миомира Костић, на основним студијама на свом матичном Факултету 
изводила је наставу (предавања, вежбе и колоквијуме) и испите на предметима: 
Криминологија са пенологијом, Криминологија на четвртој и Пенологија на трећој и 
четвртој години студија. Посебно је била ангажована на припреми и извођењу теренске 
наставе на овим предметима. Организовала је посете установама за извршење кривичних 
санкција институционалног карактера у Републици Србији. Студенти треће и четврте 
године основних академских студија до сада су, у оквиру теренске наставе из Пенологије, 
посетили установе у: Нишу, Ваљеву, Пожаревцу, Лесковцу, Београду, Специјално 
одељење Окружног суда у Београду, Институт за судску медицину у Београду и остале 
установе од значаја за практично изучавање појединих области пенологије и 
криминологије. 

Такође, кандидаткиња је по избору у звање доцента отпочела са извођењем наставе 
(предавања и консултације) и испита из предмета Криминологија са пенологијом, 
Криминологија и Пенологија у центрима за консултативну наставу у Крушевцу, Смедереву 
и Зајечару. 

Осим тога, кандидаткиња је перманентно изводила групне и индивидуалне 
консултације ван часова редовне наставе, пружала помоћ студентима приликом избора 
тема и израде семинарских радова, као и приликом прихватања и оцене радова.   

 
Наставно-педагошки рад на последипломским студијама 
 
Током своје наставничке каријере у звању доцента, кандидаткиња је, поред 

наставног рада на основним студијама, била укључена у рад последипломских студија на 
матичном Факултету, као и другим факултетима. Наиме, одлуком о допуни решења бр. 
446/1-2002. Дефектолошког факултета Универзитета у Београду, доц. др Миомира Костић 
била је најпре распоређена да изводи наставу, обавља испите и друге обавезе на 
магистарским студијама у летњем семестру школске 2002/03. године на научном подручју 
Превенција и ресоцијализација, на предмету Криминологија. У том ангажовању, најпре је 
одржала наставу, а затим учествовала у извођењу усмених магистарских испита.  

Такође, кандидаткиња је почев од школске 2005/06. години почела да држи 
предавања на последипломским студијама кандидатима на Смеру за кривичноправне науке 
на матичном Факултету.  

 
Докторске дисертације и магистарски радови: 

 
1) Чланство у комисијама за израду и одбрану докторске дисертације: 

а) На Правном факултету у Нишу доц. др Миомира Костић именована је за 
члана Комисије за оцену испуњености услова кандидата и подобности теме 
„Разбојништво – кривичноправни и криминалистички аспект“, за израду 
докторске дисертације, кандидата мр Љубише Здравковића (одлука бр. 01-
360/2005 од 2.2.2005. године). 

 

2) Чланство у комисијама за израду и одбрану магистарских теза: 
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а) На Правном факултету у Нишу доц. др Миомира Костић именована је за 
чланицу Комисије за оцену подобности магистарске тезе под називом: 
„Тешка крађа у теорији и пракси кривичног права“, за јавну одбрану, 
кандидата Александра Трешњева (одлука број 01-3412/10-2005 од 
13.10.2005. године).  

б) На Правном факултету у Нишу доц. др Миомира Костић именована је за 
чланицу Комисије за јавну одбрану магистарске тезе под називом: „Тешка 
крађа у теорији и пракси кривичног права“, кандидата Александра 
Трешњева (одлука бр. 01-4706/9-2005 од 22.12.2005. године). 

 
3) Менторство у изради семинарских радова на последипломским студијама:  

а) На Правном факултету у Нишу доц. др Миомира Костић именована је за  
ментора у изради и јавној дискусији и одбрани семинарског рада 
„Компјутерски криминалитет“, на последипломским студијама на смеру за 
Кривично право, кандидаткиње Виде Вилић. Рад је одбрањен 28.11.2005. 
године.  

б) На Правном факултету у Нишу доц. др Миомира Костић именована је за 
ментора у изради и јавној дискусији и одбрани семинарског рада 
„Криминолошко објашњење трговине женама ради сексуалне 
експлоатације“ кандидаткиње Јелене Ђурђевић. Рад је одбрањен 13.3.2006. 
године. 

 
 
 
 
 
 
 
б) Преглед ангажовања у развоју других делатности на Факултету 
 
Од заснивања радног односа на Факултету кандидаткиња је учествовала у раду 

његових стручних органа и активностима које је Факултет предузимао.  
У школској 2001/2002. години кандидаткиња је била именована за председника 

Комисије за испитивање испуњености услова за издавање диплома на Правном факултету 
у Нишу. У више наврата била је члан комисија за спровођење пријемних испита и 
рангирање кандидата за упис на основним студијама. 

Одлуком Већа Катедре за кривично-правне науке од 27. јуна 2002. године 
именована је за координатора подпројекта „Убиства“ у оквиру макропројекта „Тешки 
облици криминала у Србији у условима транзиције“, чији је носилац Институт за 
криминолошка и социолошка истраживања у Београду. 

Одлуком декана именована је за научног секретара Института за правна и 
друштвена истраживања за мандатни период од 1. новембра 2002. до 30. септембра 2004. 
године.  

У школској 2002/03. години именована је за чланицу Комисије за реформу 
наставног плана и програма основних студија. Члан је Библиотечког одбора Факултета до 
30. септембра 2006. године.  

Чланица је Редакционог одбора Зборника радова наставника и сарадника Правног 
факултета у Нишу за период 1.10.2004-30.9.2006. године. 

Чланица је Издавачког савета Центра за публикације Правног факултета у Нишу до 
30. септембра 2006. године.  
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Кандидаткиња је члан Комисије за припрему концепта реформе високог 
образовања на Правном факултету у Нишу у складу са Законом о високом образовању од 
30. септембра 2005. године. 
 
 
III) ПЕДАГОШКИ РАД КАНДИДАТКИЊЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

Након избора у наставничко звање доцент, крајем 2001. године, кандидаткиња је 
обављала све облике наставе на предметима: Криминологија са пенологијом, 
Криминологија на четвртој и Пенологија на трећој и четвртој години студија. Од усвајања 
Наставног плана из 2003. године, од школске 2004/05. године обавља све облике наставе за 
студенте са Кривичноправне изборне групе (предмет Пенологија). 

Од 2005. године кандидаткиња обавља и наставу на изборном предмету 
Виктимологија, на четвртој години основних студија. Број пријављених студената је био 
такав да је до сада увек одржавана редовна настава кроз предавања и вежбе. Кандидаткиња 
је и из овог предмета редовно обављала консултације, колоквијуме, руководила израдом 
семинарских радова. 

 
 
 
 

IV) ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА И ДОПРИНОС 
АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 
 

Од избора у звање доцент др Миомира Костић учествовала је у реализацији више 
програма едукације студената Правног факултета у Нишу, као и других узрастних 
категорија ученика. Била је посебно активна у реализацији здравствено-едукативног 
семинара: „Промоција репродуктивног здравља адолесцената“, што је представљало 
пројекат Канцеларије UNICEF-а у Београду, Саветовалишта за младе, Дом здравља у 
Нишу, 12. фебруар 2001. до 31. децембра 2002. при Дому здравља Ниш. Кандидаткиња је 
учествовала у реализацији пројекта својим предавањима о примени Конвенције о правима 
детета одржаним у Дому здравља у Нишу ученицима средњих школа из Ниша, посебно са 
темом: „Конвенција о правима детета – ко су деца са посебним потребама“. 

Од избора у звање доцента била је чланица комисија за избор асистената на 
Факултету, као и на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. На предлог 
Изборног већа Факултета бр. 01-2671/8-2003 од 20.11.2003. године Декан је донео одлуку о 
образовању Комисије за припрему извештаја за избор једног асистента приправника за ужу 
кривично-правну научну област, чији је један од чланова била кандидаткиња доц. др 
Миомира Костић. 

У току универзитетске каријере, у периоду после избора у звање доцента, 
кандидаткиња је учествовала у раду разних стручних тела на Факултету, као и у 
струковним удружењима и организацијама из оних области друштвеног живота сродних 
њеном научном ангажовању и интересовању. 

У активностима изван Факултета, доц. др Миомира Костић је активна чланица 
Виктимолошког друштва Србије. Учествује у раду органа ВДС и присуствује и учествује у 
раду научних и стручних скупова које организује ово Удружење. 
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(I) НАУЧНИ И ИСТРАЖИВАЧКИ РАД КАНДИДАТКИЊЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА У 
ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 
 
 

НАУЧНИ РАД КАНДИДАТКИЊЕ 
 
У својој професионалној каријери др Миомира Костић написала је, објавила и 

саопштила већи број научних и стручних радова, учествовала у својству истраживача 
сарадника у више научних пројеката и у раду научних и стручних скупова, трибина и 
семинара са рефератима, саопштењима и као учесница у дискусији. Кандидаткиња је до 
сада написала и публиковала: 12 књига (самостално и коауторски, од тога: магистарска 
теза и докторска дисертација пре избора у звање доцента; 2 монографије и 1 уџбеник после 
избора у звање доцента; 3 монографије, 1 уџбеник, 1 поновљено издање уџбеника и 2 
учешћа у својству уреднице/коуреднице), преко 100 научних и стручних радова, од тога: 31 
који је објављен пре избора у звање доцента; 34 самостална и коауторска научна и стручна 
рада објављених после избора у звање доцента (27 научних и стручних радова објављених 
у периодичним домаћим и страним часописима са рецензијама; 3 приказа књига и 1 
превод); 49 самосталних или коауторска научних и стручних радова објављених у 
периодичним домаћим и страним часописима са рецензијама објављених после избора у 
звање ванредни професор. 
 
 

(I) Уџбеници и монографије 
 
1. Право на правну помоћ и квалитет правне помоћи пружене грађанима у 

кривичном поступку и поступку издржавања казне (Константиновић Вилић, С., 
Костић, М., Миладиновић, Д.), монографија М42, настала је као резултат рада на пројекту 
„Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни 
систем Републике Србије“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2007., стр. 189 
Др Миомира Костић је ауторка делова: „Међународни стандарди о приступу правди и 
остваривању правне помоћи“, „Развој правне помоћи у земљама Централне и Источне 
Европе“, „Нека решења о пружању бесплатне правне помоћи у земљама у окружењу“, 
„Значајне одлуке Европског суда за људска права“. 

У делу „Међународни стандарди о приступу правди и остваривању правне 
помоћи“, ауторка је посветила посебну пажњу објашњењу владавине права и покрета 
„приступ правди“. Истакла је да у Европи постоји најразвијенији систем заштите људских 
права и да Савет Европе, као и друге регионалне организације, закључују конвенције о 
заштити људских права и стварају посебне системе надзора над применом обавеза која је 
страна уговорница преузела ратификацијом споразума. С тим у вези анализирани су сви 
важнији документи који обезбеђују приступ правди грађанима земаља потписница 
међународних докумената. Део рада „Развој правне помоћи у земљама Централне и 
Источне Европе“, посвећен је приступу правди и реформи правне помоћи у земљама 
Централне и Источне Европе, што је посебно значајно у условима промењених политичких 
и друштвених околности у тим земљама. У оквиру дела рада „Нека решења о пружању 
бесплатне правне помоћи у земљама у окружењу“, презентирана су важећа законска 
решења о пружању правне помоћи у Словенији, Хрватској, БиХ и Македонији. У делу 
монографије „Значајне одлуке Европског суда за људска права“, изнете су и анализиране 
одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру, које могу послужити као пример 
добре праксе у заштити права на правну помоћ. Посебно је важно што су све три ауторке у 
овој монографији презентирале резултате емпиријског истраживања обављеног у Казнено-
поправном заводу у Нишу на узорку од 60 осуђеника. 
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2. Криминологија (Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић, 

М.), уџбеник, Пеликан Принт, Ниш, 2009. година, 558 страна 
Књига „Криминологија“ , треће измењено и допуњено издање, представља резултат 

заједничког рада три ауторке: проф. др Слободанке Константиновић-Вилић, проф. др 
Весне Николић-Ристановић и проф. др Миомире Костић. На основу заједнички утврђеног 
плана рада, структуре и методологије, ауторка проф. др Миомира Костић је написала 
следеће делове: 

- Типологије криминалитета (Насиље према старим особама; Злочини 
мржње; Насиље у спорту; Криминалитет прогањања; Мобинг; 
Тероризам),  

- Теорије о криминалитету (Теорија етикетирања),  
- Сажетак иза сваке главе, Питања и теме за дискусију, Предлог тема 

за израду семинарских радова, Кључне речи, Индекс појмова и имена, 
попис литературе. 

Књига представља резултат посебне сарадње и активности три предавачице 
криминологије са домаћег простора. Последње издање представља наставак дотадашњег 
рада коауторки Константиновић Вилић, С. И Николић Ристановић, В. на креирању 
посебног уџбеничког материјала, као и свеобухватном сагледавању дотадашњих 
криминолошких достигнућа, сагласно потребама студената на основним академским 
студијама права и докторских академских студија права. Допринос коауторке др Миомире 
Костић последњем издању уџбеника састоји се у обради нових тема, које нису биле 
предмет опширнијег разматрања у претходним издањима уџбеника. Вредност уџбеника је 
и у томе што се иза сваке главе налазе сажеци, питања и теме за дискусију, предлози тема 
за израду семинарских радова и кључне речи. Као коауторка др Костић је детаљно 
обрадила овај део, саставила индекс појмова и имена и навела коришћену литературу. 

У оквиру Типологије криминалитета, код сваког од разматраних типова 
криминалитета (Насиље према старим особама; Злочини мржње; Насиље у спорту; 
Криминалитет прогањања; Мобинг; Тероризам) ауторка је објаснила шта свака од ових 
појава обухвата, који су феноменолошки и етиолошки показатељи описане појаве, 
упоредноправни приступ везан за кривичноправно одређење описане појаве, примери из 
праксе и позитивноправна решења у нормама домаћег кривичног законодавства. 

Објашњавајући Теорију етикетирања ауторка је најпре објаснила настанак и развој 
теорије етикетирања, утицај етикетирања на појаву неприлагођеног понашања и навела 
емпиријска истраживања настала уз теоријска објашњења. Сагледавајући свеобухватно и 
детаљно теорију етикетирања, као једну од социолошких теорија, ауторка је истакла значај 
и валидност ове теорије у односу на остале криминолошке теорије. 

 
 
3. Социјална мисао, год. 15, бр. 1 (2009), (главни и одговорни уредник Радул 

Јовановић; гост уредник за тему броја Миомира Костић). Београд: Социјална мисао, 2009. 
М48 

Кандидаткиња др Миомира Костић била је гошћа уредница часописа чија је тема 
броја била „Насиље у спорту“. Као уредница одабрала је и рецензирала шест радова из са 
различитим приступом овој појави, почев од анализе норми позитивног законодавства, до 
изношења чисто социолошких односно криминолошких објашњења. Допринос 
кандидаткиње као уреднице био је у томе што је окупила ауторе/ауторке који припадају 
различитим научним подручјима, што је омогућило мултидисциплинарно сагледавање 
појаве насиља у спорту. 
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4. Виктимитет старих људи, монографија, Правни факултет у Нишу, Социјална 

мисао, Београд, 2010., 248 страна М42 
Монографија представља теоријско-практично синтетичко монографско дело 

настало као резултат проучавања медико-социо-психо-правног положаја старих људи или 
''људи у трећем добу'', као и различитих облика и видова угрожавања ових лица 
(виктимизације). Рад се заснива на значајним међународним правним актима универзалног 
(ОУН) и регионалног значаја (Савет Европе и Европска унија), као и на позитивном 
законодавству и политичким документима (стратегијама) наше и других иностраних 
земаља, који се односе на старе људе, облике и видове њихове виктимизације, начине и 
облике реаговања (превентивног и репресивног карактера) друштва на насиље према 
старима. Монографија доприноси стицању основних и продубљених знања о важним 
појмовима и институтима везаним за виктимизацију старих људи и начине њеног 
превазилажења и може користити свима који у процесу основног, специјалистичког или 
последипломског образовања долазе у додир са овом материјом, али и онима који се са 
њом срећу у свакодневном практичном раду. Реч је, дакле, о монографији која 
свеобухватно и интердисциплинарно обрађује проблематику старих људи, као и 
карактеристике и обележја старости као посебног, специфичног доба живота. Овај је 
рукопис настао као плод теоријског и практичног изучавања виктимизације старих људи, 
чиме се ауторка бави више година. С тим у вези, ауторка је реализовала два истраживања у 
току 2004. и 2009. године у две специјализоване установе у Нишу које се баве старим 
лицима и њиховим проблемима. 

Систематизација монографије обухвата десет делова уз предговор, закључак и 
попис обимне домаће и иностране литературе и законских текстова. После уводних 
излагања где је указано на предмет и циљ овог монографског истраживања, прва два дела 
монографије су посвећена теоријској анализи појма, карактеристика и обележја старих 
људи, старосног доба и њиховог положаја у друштву, породици, околини  и сл. То су 
уводна излагања за наредна два дела која прецизно и детаљно указују на проблем 
злостављања и занемаривања старих људи уопште, а посебно у породици, од блиских 
сродника, комшија и сл. и коначно указују на проблем насиља према овим лицима. На 
овом је месту посебна пажња посвећена анализи виктимолошких предиспозиција старих 
људи почев од њихових биолошких, психолошких и социјалних особина које красе ''треће 
доба''.  

У монографији се указује на проблем виктимизације старих лица уопште, а посебно 
старих лица са избегличким статусом и осуђених лица. Констатовано је да се код старих 
лица избеглица и расељених, поред уобичајених проблема које старост доноси, јављају 
нови, специфични проблеми који произилазе из статуса „избеглог“ или „расељеног“ лица. 
Слична је ситуација и са осуђеним старим лицима, која према одредбама Закона о 
извршењу кривичних санкција,  имају сва права и обавезе као и друга млађа осуђена лица, 
иако као старија лица имају посебне потребе које захтевају посебну пажњу пенитенсијарне 
администрације.  

После излагања која указују на специфичност положаја старих лица у друштву и 
проблема који су везани за њихову угроженост и изложеност различитим противправним 
активностима, следи део монографије у коме је приказан нормативни оквир за спречавање 
виктимизације старих људи на међународном и националном плану. Указано је на 
релевантне међународне документе донете од стране универзалних и регионалних 
међународних организација, као и на историјски развој те активности на међународном 
нивоу кроз активност различитих међународних организација, научних и стручних 
удружења и одржавање међународних скупова са овом тематиком. Такође, ауторка је дала 
исцрпан преглед и анализу планских и политичких докумената (стратегија) који 
постављају основу за заштиту старих лица од дискриминације, затим је указала на 



 21

кривичноправну, грађанскоправну, породичноправну, радноправну регулативу која се 
односи на заштиту старих особа, као и одредбе које се односе на област пензијског и 
инвалидског осигурања. Поред републичких законских прописа из наведених области, 
положај старих особа одређују и акти локалне заједнице, на које је ауторка указала 
наглашавајући успешну активност и деловање града Ниша и његових специјализованих 
органа и организација у третману проблема ''трећег доба''. 

Следећи део ове монографије бави се анализом система различитих мера 
превенције (опште и посебне) у спречавању дискриминације, злостављања, занемаривања 
и насиља, те других противпраних дела која су извршена према старим лицима у 
иностраном праву (указујући на искуства САД које су у тој области највише урадиле), 
преко искустава држава бивше СФР Југославије и коначно анализирајући ове мере и 
искуства у досадашњој примени у Републции Србији. То је заправо била уводна основа за 
емпиријско истраживање које је ауторка спровела у специјализованим установама које се у 
граду Нишу баве старим лицима и њиховим проблемима. На основу истраживања 
спроведеног на релевантном узорку, ауторка је преложила низ мера које би требало да 
систем заштите старих лица у Републици Србији подигне на виши, квалитетнији ниво. 

У оквиру монографије, ауторка је користила сву расположиву домаћу и инострану 
медицинску, психолошку, социолошку, правну, политиколошку, виктимолошку и  
криминолошку литературу, међународне правне изворе универзалних и регионалних 
организација, законске текстове и политичка документа наше, али и страних земаља као и 
актуелну праксу, што све има велику теоријску и практичну вредност.  

Рад је писан једноставним и разумљивим стручним језиком, лаким и допадљивим 
стилом, што га чини изузетно прихватљивим за читање и разумевање.  По својој садржини, 
обиму излагања, начину објашњавања појмова и института, као и указивању на широк 
спектар уочених питања и проблема, овај монографски рад  показује да ауторка поседује 
висок степен познавања материје из ове области.  

 

5. Криминологија (Слободанка Константиновић Вилић, Весна Николић 
Ристановић, Миомира Костић).  - Београд : Прометеј, 2010. - 558 стр. ; 24 цм (поновљено 
издање уџбеника) 

 
6. Правна клиника за заштиту права жена: приручник за рад 

студенткиња/студената / приредиле Слободанка Константиновић Вилић, Миомира Костић. 
- Ниш : Правни факултет : Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 
2011. М48 

Кандидаткиња је заједно са проф. др Слободанком Константиновић Вилић била 
једна од приређивачица приручника : Правна клиника за заштиту права жена. Приручник 
је настао у оквиру рада на пројекту Правна клиника за заштиту права жена, који реализују 
Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију из Ниша и Аутономни женски 
центар из Београда. Поступајући у складу са главним циљем Пројекта у оквиру опште 
обуке студената Правне клинике, приређивачице су настојале да прикупе и систематизују 
већи број радова професора и асистената о о женским људским правима и заштити ових 
права у оквирима постојећег нормативног система, као и сагледавању домаћих и 
међународних стандарда родне равноправности, друштвеног и правног положаја жена. 
Приручник је тако конципиран да представља водич за развијање способности и вештина 
студенткиња/студената за рад са женама жртвама насиља. У оквиру Приручника др Костић 
је написала рад  на тему: „Правно регулисање положаја старијих особа у Србији“, који је 
презентовала студентима у оквиру Програма опште обуке на Правној клиници. 
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7. Систем извршења кривичних санкција и пенални третман у Србији 
(Слободанка Константиновић-Вилић, Миомира Костић). - Ниш : Центар за публикације 
Правног факултета, 2011. - 212 стр М42 

Садржински ова монографија обухвата пет делова. На основу заједнички утврђене 
структуре и методологије, проф. др Миомира Костић је самостално написала:  

 - Историјски преглед облика кажњавања у Србији;  
- Политика извршења изречених кривичних и прекршајних санкција у Републици 

Србији“, 
 - Преглед статистичких показатеља за лица лишена слободе,  
 - Извршење казне затвора у просторијама у којима осуђени станује, 
 -Извршење казне затвора изречене за кривична дела организованог 

криминалитета, 
              - Извршење казне рада у јавном интересу,  
             - Кривичне санкције за малолетне учиниоце  кривичних дела према ранијим 
законским решењима у Србији. 

 У првом делу монографије Историјски преглед облика кажњавања у Србији 
ауторка је описала развој кажњавања у Србији у различитим периодима: најпре у периоду 
до 1918. године, а затим у Краљевини Југославији до 1941. године, током НОБ-а и 
непосредно после ослобођења. Нагласила је да је после  доношења Устава из 1946. године 
и Устава из 1974. године извршење кривичних санкција имало нове карактеристике, да су 
се значајне промене у области кривичних санкција догодиле у периоду 1991. до 2001. 
године. 

 У оквиру наслова Политика извршења изречених кривичних и прекршајних 
санкција у Републици Србији и Преглед статистичких показатеља за лица лишена слободе 
кандидаткиња је детаљно је анализирала Националну стратегију реформе правосуђа и 
Стратегију за реформу система извршења кривичних санкција, која чини њен саставни део. 
Описала је значај посете Делегације Комитета Савета Европе за превенцију тортуре и 
нехуманог или понижавајућег третмана или кажњавања (CPT), која је посетила Србију од 
19-29. новембра 2007. године. Такође је указала на сврху анализе упоредних статистичких 
показатеља о о врсти и броју изречених кривичних санкција, као и о кретању броја лица 
лишених слободе у заводима за извршење кривичних санкција.  

Део монографије Казне и њихово извршење, која представља централни и 
најобухватнији део књиге садржи два наслова које је ауторка је самостално написала: 
„Извршење казне затвора у просторијама у којима осуђени станује“ и „Извршење казне 
затвора изречене за кривична дела организованог криминалитета“. Ова два начина 
извршења кривичних санкција према најновијим законским решењима, ауторка је детаљно 
описала указјући на низ специфичности како у погледу просторија за извршење ових казни 
тако и у погледу положаја осуђених лица. 

Нова позитивноправна законска решења ауторка је описала под насловом. 
Извршење казне рада у јавном интересу. Указала је на то да је као једна од алтернативних 
санкција, казна рада у јавном интересу уведена у циљу замене казне затвора приликом 
извршења лакших кривичних дела.  

У оквиру последњег дела монографије, који се односи на извршење кривичних 
санкција изречених малолетницима, ауторка је обрадила „Кривичне санкције за малолетне 
учиниоце  кривичних дела према ранијим законским решењима у Србији“. Квалитет овог 
одељка је у томе што је ауторка детаљно описала положај малолетних учинилаца 
кривичних дела према кривичноправним прописима који су раније важили у Србији. 

Део монографије Историјски преглед облика кажњавања у Србији и поједини 
наслови у оквиру осталих делова које је ауторка самостално написала у оквиру 
монографије Систем извршења кривичних санкција и пенални третман у Србији 
показују способност ауторке да анализира позитивноправни законски текст, да пенолошку 
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материју конкретно сагледа кроз законски оквир и на тај начин повеже теоријска 
разматрања са позитивно правним решењима у оквиру Закона о извршењу кривичних 
санкција. Уз уџбеник Пенологија, ова монографија представља значајан допринос развоју 
пенолошких сазнања. 

 
 

(II) Научни и стручни радови 
1. Установе за извршење заводских санкција, прегледни стручни рад 

објављен у Зборнику Правног факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву (главни уредник Владимир Чоловић), II издање, Источно Сарајево, 
2006., стр. 321-336. М44 

У раду ауторка је анализирала питања везана за рад установа за извршење 
заводских санкција у Србији. ЗИКС Републике Србије из 2005. године најпре прописује 
врсте завода и организациону струкутру унутар завода, у којима је примена терапеутских 
мера распоређена на више специјалности. Тако, ауторка објашњава режим установе и 
разматра питања у вези са сличностима и разликама решења у ЗИКС-у из 2005. са 
Европским затворским правилима из 1987. године. 

2. Насиље у породици - две методе судске заштите, прегледни научни рад 
објављен у монографији са научне конференције "Новине у породичном 
законодавству", Ниш, 28. април 2006., Правни факултет, Центар за 
публикације, Ниш, 2006, стр. 235-254. М44 

Ауторка је указала на постојећа законска решења у случајевима насиља у породици 
и, на основу доступне литературе и досадашњих истраживања, закључила да је насиље у 
породици изузетно друштвено опасно и да је стога оправдана инкриминација ове појаве у 
кривичном законодавству. Потенцирала је већ утврђену констатацију да насиље у 
породици у криминолошком смислу постоји онда када неко применом насиља, претњом да 
ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, 
телесни интегритет или душевно стање члана своје породице без обзира да ли је насилје 
инкриминисано или пријављено. Навела је дефиницију насиља у породици према 
одредбама важећег Породичног закона РС, круг лица која се сматрају члановима породице 
и мере заштите које се могу применити према насилнику. 

3. Неки савремени облици кривичних санкција уместо казне лишења 
слободе (други облици затворског третмана), прегледни научни рад 
објављен у Зборнику радова Правног факултета у Нишу, XLVI, Правни 
факултет, Центар за публикације, Ниш, 2005, стр. 178-195. М53 

У раду ауторка је објаснила историјат развоја политике кажњавања у којој је дошло 
до појаве савремених облика кривичних санкција. Коришћењем стране литературе 
анализирала је алтернативне мере уместо казне лишења слободе, попут: кућног притвора, 
"викенд затварања", "куће на пола пута", полудневног затварања, краткотрајног затварања 
као "шок терапије", и логора за обуку. 

4. Domestic violence – two methods of judical protection in Serbia, (коаутори: 
Kostić, M.,  Konstantinović, S., Ćirić, Z.), XXII Congressof Danubian 
Psychiatric Association, organized by: Bulgarian College „Private Psychiatry“, 
Bulgarian Psychiatric Association, Bulgarian Society of Biological Psychiatry: 
Psychiatry – Today and Tomorrow, Program and Resumes, October 11-15. 
2006., p. 22 (tekst na bugarskom i engleskom jeziku) М44 

У раду су аутори истакли значај пружања кривичноправне и породичноправне 
заштите у случајевима продичног насиља у Србији. Наведено је пет облика испољавања 
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овог кривичног дела и мере заштите које се могу изрећи према Породичном закону 
Републике Србије из 2005. године. 

5. Alternative criminal sanctions in the Serbian Criminal Code, (коаутори: 
Ćirić Z., Kostić, M., Knežević, S., Đurđić, V.) XXII Congressof Danubian 
Psychiatric Association, organized by: Bulgarian College „Private Psychiatry“, 
Bulgarian Psychiatric Association, Bulgarian Society of Biological Psychiatry: 
Psychiatry – Today and Tomorrow, Program and Resumes, October 11-15. 
2006., p. 30-31. (tekst na bugarskom i engleskom jeziku) М44 

У овом раду аутори су се бавили питањима опасног стања код делинквената и 
усмеравања интересовања од кривичног дела на извршиоца ради утврђивања постојања 
опасног стања. Тако је уведен нови концепт индивидуализације који је омогућио развој 
нових мера заштите друштва од криминалитета. Међу њима су и медицнске мере заштите 
у циљу заштите друштва од душевно оболелих делинквената.  

6. Protection of persons who was above criminal repression – forensic 
psychiatric and legal approach, (коаутори: Knežević, S., Ćirić Z., Kostić, M.,) 
XXII Congressof Danubian Psychiatric Association, organized by: Bulgarian 
College „Private Psychiatry“, Bulgarian Psychiatric Association, Bulgarian 
Society of Biological Psychiatry: Psychiatry – Today and Tomorrow, October 
11-15. 2006., Program and Resumes, p. 31. (tekst na bugarskom i engleskom 
jeziku)  М44 

У овом раду аутори су истакли да је кривичноправна заштита друштва и његових 
вредности нужно и репресивног карактера. Нека ограничења, везана за примену и 
спровођење кривичног поступка према делинквентима, јесу неопходна, али је могуће 
установити да притворена особа није извршилац кривичног дела, када држава, како аутори 
истичу, има обавезу надокнаде штете према бившем притворенику. Тако држава може 
надокнадити материјалну и нематеријалну-моралну штету нанаету некој особи код 
неправедног задржавања. Зато, форензичко-психијатријски приступ обухвата неке 
процедуре у циљу давања експертског мишљења о претрпљеним страховима и другим 
врстама психолошког и психијатријског оштећења тих особа.  

7. Алтернативне санкције у домаћем законодавству, прегледни научни рад 
објављен у Зборнику радова са научне конференције "Функционисање 
правног система Републике Србије", Институт за правна и друштвена 
истраживања Правног факултета у Нишу, Ниш, 18. мај 2006. године, стр. 
461-479. М44 

У овом раду ауторка је изложила појам алтернативних санкција наводећи да 
алтернативне санкције обухватају различите поступке и мере којима се избегава вођење 
кривичног поступка и/или кажњавање за учињене прекршаје и лака кривична дела, или се, 
у циљу успешније ресоцијализације осуђеног, уместо казне затвора, одређује испуњење 
неких обавеза, укључење у социјално-педагошки и амбулантни третман или делимично 
затварање. Истакла је да је по први пут у историји нашег кривичног законодавства, 
Кривичним закоником РС из 2005. године прописан рад у јавном интересу као казна која 
се може изрећи само као главна казна (чл. 44). Такође, ауторка је навела да је Законом о 
посредовању – медијацији из 2005. године у нашем правном систему створен је правни 
основ за посредовање и мирење учиниоца и жртве у кривичним стварима. 

8. Настанак и развој јавне реакције на криминалитет до периода новог 
века“, прегледни научни рад објављен у научном часопису са рецензијама, 
Пешчаник, часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, 
година IV, бр. 4, 2006., стр. 75-88. М53 
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У раду ауторка је истакла да настанак и развој облика кажњавања у периоду старог 
и средњег века представља значајан предмет истраживања за пенологе, криминологе и 
теоретичаре кривичног права. Најпре, како и у чијем интересу казнити делинквента, а 
затим, много касније, уз то утврдити узрочност криминалног понашања, представљало је 
најзначајније циљеве које су постављали криминолози од почетка XIX века, са њеним 
конституисањем као самосталне науке, па све до данашњих дана. Ауторка сматра да се 
промена редоследа ових активности данас сматра тековином савремених друштвених и 
историјских околности, али сазнавање историјата кажњавања ипак је пенолошки 
императив који ни до данас није изгубио смисао.  

9. Насиље у породици и примена ресторативне правде (коауторка С. 
Константиновић-Вилић), изворни научни рад објављен у тематском броју 
научног часописа националног значаја, Правни живот, часопис за правну 
теорију и праксу, (тематски број: „Право и хумана будућност“), Београд, бр. 
10/2006., година LV, књига 502, том II, стр. 95-112. М24 

У раду ауторке су истакле да све наведене анализе и изложена схватања и дилеме у 
погледу примене ресторативне правде приликом извршења кривичног дела насиља у 
породици и/или родно заснованог насиља, показују да са применом ресторативне правде у 
овим случајевима треба бити веома обазрив и опрезан. Евентуалној непосредној примени 
требало би да  претходи: свеобухватна припрема и добро проучавање случаја од стране 
едукованог кадра, препознавање политичких, родних и друштвених карактеристика 
насиља у породици, сарадња и партнерски однос између  кривичног правосуђа и 
друштвених организација, планирање безбедности жртве, информисање жртве да би се 
охрабрила да безбедно учествује у ресторативном процесу.  

10.  Настанак и развитак кривичноправне заштите и одговорности 
малолетника у Србији, прегледни научни рад објављен у тематском 
зборнику: Годишник на Правниот факултет "Јустинијан Први", во Скопје, 
Во чест на Тодорка Оровчанец, том 42, Скопје 2006, стр. 526-539 М44 

Овај прегледни научни рад настао је у време наговештаја промена и увођења новог 
малолетничког кривичног законодавства код нас. Допринос ауторке састоји се у томе што 
је указала на предстојеће промене на тај начин што је изложила приказ правног положаја 
детета, који се мењао током историје зависно од промена у друштвено-економским 
односима и посебно у породици . Историјат настанка и развоја породице и кривичноправне 
заштите деце, као и одвајање кривичноправног статуса малолетних делинквената од 
кривичноправног статуса пунолетних учинилаца, ауторка је означила као значајне чиниоце 
у сагледавању сасвим различитог и новог третирања малолетних делинквената у 
савременим условима на нашем простору. 

11. Ресторативна правда у домаћем законодавству, прегледни научни рад 
објављен у Зборнику радова Правног факултета у Нишу, XLVII, Ниш, 
2006., стр. 63-76. М53 

У овом прегледном научном раду ауторка је указала на то да промене у кривичном 
законодавству у односу на пунолетне и малолетне учиниоце кривичних дела уносе извесне 
конкретне елементе ресторативне правде у домаћи, традицонално ретрибутивни 
кривичноправни систем. Указала је на КЗ Републике Србије којим се прописује ослобођење 
од казне у чл. 58., као и на Законик о кривичном поступку Републике Србије, који чланом 
236. уводи начело опортунитета у случају кривичног гоњења пунолетних учинилаца 
кривичних дела. Анализирала је одредбе Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела 
и кривичноправној заштити малолетних лица РС којим се предвиђају алтернативни 
моделеи реакције на малолетничку делинквенцију. Један од предлога за будућа решења у 
домаћем кривичном законодавству односи се на примену ресторативне правде у затворима. 
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12. Legal Frame of Prevention Trafficking in Human Beings in Serbia 
(коауторке: Full Professor Slobodanka Konstantinović-Vilić and Associate 
Professor Miomira Kostić), pregledni naučni rad obajvljen u zborniku: 
Trafficking in Human Beings - Legal Aspects, South East European University, 
Tetovo, R. Macedonia, December 2006., p. 75-94 М44 

У раду ауторке су објасниле да трговина људским бићима представља 
организовану криминалну делатност ради стицања материјалне користи, која се састоји од 
читавог низа разноврсних и међусобно повезаних радњи усмерених ка остваривању истог 
циља. Данас у Републици Србији, иако и даље не постоји посебан закон за борбу против 
трговине људима, законски је признато да је трговина људима облик организованог 
криминалитета. Као релевантне законе, ауторке су анализирале одредбе: Кривичног 
законика РС, Законика о кривичном поступку (као и релевантне одредбе новог ЗКП за који 
је било предвиђено да ће се примењивати од 1.7.2007.), Закона о програму заштите 
учесника у кривичном поступку, Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, Закона о кретању и боравку странаца, Закона о 
прекршајима, Закона о здравственој заштити и Закона о административним таксама. 

13. Криминолошки значај делинквентног понашања у детињству и 
младости (коауторка С. Константиновић-Вилић), прегледни научни рад 
објављен у Зборнику радова са Октобарских сусрета у социјалној заштити, 
Ниш 2006, "Младост сломљених крила", Врњачка Бања, 2006., стр. 95-114. 
М53 

У раду ауторке су истакле да се зачеци асоцијалности, па чак и делинквентности 
испољавају у најранијим годинама живота. За време пубертета, борба за ослобађањем од 
зависности улази у најзначајнију фазу. Најосетљивији период емоционалног сазревања је 
доба адолесценције. Код великог броја криминалаца, асоцијално понашање отпочело је у 
предадолесценцији. Психичке и физичке особине детета у предпубертету утичу на 
испољавање девијантних понашања (вршење кривичних дела, укључивање у гангстерске 
банде, самоубиства).  

14. Нормативни оквир за спречавање трговине људима у Србији, 
прегледни научни рад објављен у тематском броју научног часописа 
националног значаја са рецензијама, Социјална мисао, часопис за теорију и 
критику социјалних идеја и праксе, Београд, тема броја: Образовање и 
социјална искљученост, јануар-март 2007., бр. 1, стр. 87-100. М52 

У раду ауторка је објаснила да трговина људским бићима као облик криминалитета 
и виктимизације, представља организовану криминалну делатност ради стицања 
материјалне користи, која се састоји од читавог низа разноврсних и међусобно повезаних 
радњи усмерених ка остваривању истог циља. У међународним оквирима трговина људима 
је постала предмет разматрања током деведесетих година двадесетог века, када је 
међународна заједница интезивирала рад на изналажењу адекватних механизама за борбу 
против ове изузетно друштвено опасне појаве. Данас у Републици Србији, као релевантни 
закони могу се  издвојити: Кривични законик РС, Законик о кривичном поступку (као и 
релевантне одредбе новог ЗКП који ће се примењивати од 1.7.2007.), Закон о програму 
заштите учесника у кривичном поступку, Закон о организацији и надлежности државних 
органа у сузбијању организованог криминала, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о 
прекршајима, Закон о здравственој заштити и Закон о административним таксама. 

 
 
 



 27

15. Успостављање стандарда за ресторативну правду, прегледни научни рад 
објављен у научном часопису са рецензијама од националног значаја, 
Темида, часопис о виктимизацији, људским правима и роду; тема броја: 
„Ресторативна правда и права жртава“, бр. 1, година 10, март 2007., стр. 5-
14. М52 

У овом раду ауторка износи основне теоријске поставке и дискусије о практичној 
примени ресторативне правде. Разматра питања увођења и примене ресторативне правде у 
смислу постизања равнотеже интереса жртве, друштвене заједнице и делинквента. Овај 
појам се дефинише набрајањем одређених активности уз поштовање извесних стандарда и 
принципа у примени. Такође, издвојене су вредности којима тежи ресторативна правда. 
Део рада посвећен је стандардима за примену ресторативне правде јер је веома важна  
усклађеност тих стандарда са међународно усвојеним документима о заштити основних 
људских права.  

16. Диверзиони модели и алтернативне кривичне санкције примењене 
према малолетницима у сукобу са законом, (коауторка С. 
Константиновић Вилић), прегледни научни рад, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, књига L, 2007., стр. 87-102. М53 

У раду ауторке су истакле да је у области малолетничког кривичног правосуђа 
дошло до значајних промена у другој половини 20. века. Те су промене обухватиле начине 
реаговања државе на преступништво малолетника комбиновањем два модела, 
„заштитничког“ и „модела правичности“. На међународном плану је међународним 
документима утврђена, а на националном плану у појединим државама прихваћена, 
примена диверзионих модела и алтернативних санкција. Тако се у савременим системима 
малолетничког правосуђа суштина реаговања на малолетничко преступништво заснива на 
подстицању малоелтника на промене у понашању, на развијању утицаја на друге, 
укључивању у поједининим случајевима жртве/оштећеног у процес реализације мере, на 
конструктивном решавању у оквиру заједнице, избегавању укључивања формалног 
судског система и избегавању, увек када је то могуће, кажњавања. Алтернативно 
поступање садржи велики број процесних могућности изрицања различитих мера према 
малолетним преступницима пре покретања кривичног поступка или у току кривичног 
поступка ради његовог обустављања. 

17. „Малолетничка делинквенција – преглед чланака објављених у 
дневном листу Политика (1924-1928)“, (коауторка С. Константиновић 
Вилић) изворни научни рад објављен у научном часопису са рецензијама, 
Пешчаник, часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, 
година V, бр. 5, 2007., 175-197. М53 

У раду ауторке анализирају чланке о малолетним делинквентима објављене у 
дневном листу Политика у периоду од 1924. до 1928. године. У оквиру истраживања 
прегледани су сви доступни бројеви листа Политика који су изашли од јануара 1924. 
(септембар, октобар, новембар и децембар) до децембра 1928. године и који се укоричени 
налазе у архивској грађи народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу. Прегледани 
текстова су објављени у дневном листу «Политика» у време примене Криминалног или 
Казнителног закона за књажевство Србију, који је важио до доношења Кривичног законика 
Краљевине Југославије из 1929. године. 

18. Заштита деце од злостављања и занемаривања, (Општи протокол за 
заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебни протокол о 
поступању полицијских службеника и заштити деце од злсотављања и 
занемаривања) (коауторка С. Константиновић Вилић), прегледни научни 
рад објављен у тематском броју научног часописа националног значаја, 
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Правни живот, часопис за правну теорију и праксу, (тематски број: „Право 
и слобода“), 20 година Копаоничке школе природног права, Београд, бр. 
10/2007., година LVI, књига 510, том II, стр. 339-356. М24 

У раду је указано на постојање одређених протокола на општем нивоу и посебно у 
раду полицијских службеника намењених заштити деце од злостављања и занемаривања. 
Општим протоколом се дефинише кључна улога центара за социјални рад према којима 
треба да буду усмерене све пријаве о сумњи на злостављање и занемаривање. Усвајањем 
Посебног протокола Министарство унутрашњих послова је дало свој допринос процесу 
заштите малолетних лица од злостављања и занемаривања. Иако би наведене документе 
требало допунити и конкретизовати, несумњиво је да они представљају изузетно значајан 
сегмент у заштити деце од злостављања и зенемаривања, те, преме мишљењима ауторки, 
заслужују да буду презентовани и анализирани.  

19. Разлике у феноменолошким обележјима криминалитета на селу и 
криминалитета у граду, (каоуторка С. Константиновић Вилић), XIV 
Међународни научни скуп: „Власински сусрети 2008“, Село у транзицији 
(резимеи реферата на српском и енглеском језику), 4-6. септембра 2008. 
године, организатори: Српско удружење за социологију села и 
пољопривреде, Завод за проучавање села, Балканска асоцијација  за 
социологију села и пољопривреде,  стр. 89-90. 

 

20. Разлике у феноменолошким обележјима криминалитета на селу и 
криминалитета у граду, (коауторка С. Константиновић Вилић), XIV 
Међународни научни скуп: „Власински сусрети 2008“, Село у транзицији, 
Зборник радова, Завод за проучавање села, Српско удружење за 
социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација  за социологију 
села и пољопривреде, Београд-Власотинце 2008., стр. 482-495.  М44 

У раду ауторке су указале да се у данашњим криминолошким изучавањима, на 
основу научно-теоријских и/или искуствених сазнања, често указује на основне 
феноменолошке (обим, појавни облици, структура, структуралне промене и динамика) и 
етиолошке (узроци) разлике криминалитета на селу и криминалитета у граду. Ипак, 
ауторке закључују да се под утицајем индустријског и друштвеног развоја, разлике у 
феноменолошким карактеристикама градског и сеоског криминалитета све више смањују, 
посебно у погледу делинквенције малолетника на сеоским подручјима, која у облицима 
испољавања постаје слична делинквенцији малолетника у градовима.     

21. Заштита сведока жртава кривичног дела насиља у породици (коауторка 
С. Константиновић Вилић) прегледни научни рад објављен у тематском 
броју научног часописа националног значаја, Правни живот, часопис за 
правну теорију и праксу, (тематски број: „Право и међународне 
интеграције“), 21 година Копаоничке школе природног права, Београд, бр. 
10/2008., година LVII, књига 520, том II, стр. 301-322. М51 

У раду ауторке су истакле да је заштити сведока, посебно сведока сарадника, 
посвећује  посебна пажња у законодавствима и литератури када се ради о најтежим 
облицима домаћег и транснационалног организованог криминалитета. Већина држава у 
свету има развијене системе заштите сведока, као део програма стручњака који се баве 
организованим криминалитетом. Међутим, жртвама насиља у породици, које треба да се у 
кривичном поступку појаве као сведоци, не посвећује се посебна пажња иако истраживања 
показују да је исказ ових сведока, поред лекарског уверења, често једини и најважнији 
доказ у кривичном поступку и да су ова лица у већини случајева, уколико одлуче да 
сведоче, изложена узнемиравањима, нападима, претњама и разним другим облицима 
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повређивања и угрожавања физичког и емоционалног здравља. У чланку се указује на 
постојећа законодавна решења и препоруке, али и на потребу даљег развијања ефикасних 
облика заштите сведока жртава кривичног дела насиља у породици, као посебно осетљиве 
категорије сведока, како би им се омогућило квалитетно сведочење и заштитила њихова 
људска права и слободе. 

 
22. Заштита жртава трговине људима према Конвенцији Савета Европе за 

борбу против трговине људима, (коауторка С. Константиновић Вилић), 
Зборник радова са међународне научне конференције: „Уставне и 
међународноправне гаранције људских права“, Ниш, 28. мај 2008. године, 
стр. 135-154. М44 

У свом чланку ауторке су анализирале одредбе Конвенције Савета Европе за борбу 
против трговине људима (ЦЕТС н° 197) која је ступила на снагу 1. фебруара 2008. године, 
за првих десет држава које су ратификовале Конвенцију, а то су: Албанија, Аустрија, 
Бугарска, Хрватска, Кипар, Данска, Грузија, Молдавија, Румунија и Словачка, док је за 
Босну и Херцеговину, Француску и Норвешку конвенција почела да важи од 1. маја 2008. 
Потписивање Конвенције је започело у Варшави у мају 2005. године, на Трећем самиту 
шефова држава и влада Савета Европе. Документ су тада потписале, али не и 
ратификовале, још 24 државе-чланице, међу којима је и Србија. Документ се примењује на 
све жртве трговине људима и све облике експлоатације, као и на све облике трговине 
људима -  националну и транснационалну, трговину људима која јесте или није везана за 
организовани криминал. 

23. Превенција виктимизације остарелих лица, Зборник радова: Породично 
насиље, емпатија и професионализам помагача, XIII Октобарски сусрети у 
социјалној заштити под називом: „Породично насиље – емпатија и 
професионализам помагача“, Нишка Бања 1.11.2007., Асоцијација центара 
за социјални рад Србије, Врњачка Бања, 2007., стр. 113-129. М53 

У раду ауторка је указала на то да је статусни положај остарелих особа у одређеним 
условима социјалног окружења најпре условљен њиховом радном неактивношћу и 
економским, емоционалним и социјалним оптерећењем које представљају за млађе. При 
томе се пренебрегава временски објективно условљена чињеница да су сви активни 
будућни неактивни део становништва. Старе особе су свој допринос друштвеном напретку 
већ дале и зато у току трајања „трећег“ и „четвртог“ доба имају пуно право да од друштва 
очекују заштиту и помоћ. Ако су млађе особе те које имају моћ одлучивања и управљања 
друштвеним токовима, онда оне својим утицајем на друштвени статус старих лица утичу 
на обележја своје сопствене будућности. Појава насиља над остарелим лицима одликује се 
великом тамном бројком. Већи ризик и вероватноћа страдања старих особа зависи од 
личних виктимогених предиспозиција везаних за завршетак еволуционих процеса у 
организму, као и за психичке промене у „трећем“ добу.  

24.  Старење и виктимизација (међународни документи о спречавању  
дискриминације/виктимизације старих особа), Тематски зборник радова 
(књига четврта): „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију 
европских стандарда у правни систем Републике Србије“, Центар за 
публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2008., стр. 345-372. М44 

У овом раду, који представља почетну фазу теоријског и на њему заснованог 
емпиријског истраживања о положају старих особа и ризику дискриминације 
(виктимизације) којем су изложене, издвојено је неколико тематских целина. После 
уводног излагања, у првом делу рада, истакнута су нека обележја старости као доба 
живота. Затим се у другом делу указује на био-психо-социјалне особине остарела лица које 
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утичу на ризик њихове дискриминације/виктимизације. У трећој целини је наглашено да се 
као посебно важан показатељ сваког развијеног друштвеног система који се односи на 
положај угрожених слојева становништва, а посебно прилике у којима живе остарела лица 
и у односу на то међународна регулатива, издваја начин превенирања 
дискриминације/виктимизације остарелих лица. У том смислу, било је битно да се најпре 
уоче извесне правилности таквих тенденција на нивоу међународних организација и у 
другим земљама (УН, ЕУ, Савет Европе, државе чланице). На крају је наведен предлог 
мера које примењују развијене земље света 

25. Криминолошка обележја насиља у спорту, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, LI, Ниш, 2008. година, стр. 53-72. М52 

У раду ауторка је најпре укратко указала на порекло спорта и његов значај у 
друштвеном животу. Затим је, у складу са дефиницијом насиља у спорту, размотрила 
облике испољавња спортског насиља и могуће етиолошке карактеристике ове појаве. 
Навела је законску регулативу, на међународном и домаћем плану. Истакла је неке 
смернице за контролисање ове негативне друштвене појаве, која често доводи до тешких 
физичких повреда, све до усмрћивања учесника спортског догађаја. 

26. Задовољавање потреба у условима сиромаштва, Социјална мисао, 
часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, тема броја: 
Сиромаштво: јуче, данас, сутра, Београд, октобар-децембар, 4/2008. стр. 
119-132. М52 

У раду ауторка најпре одређује појам људских потреба и њихову поделу. Затим 
објашњава „живот у сиромаштву“, као и дефиницију и мултидимензионалност ове појаве. 
Повезаност између сиромаштва и криминалитета описан је кроз развој криминолошких 
праваца и посебних теорија у оквиру њих. Назначени су основни ставови теорије 
фрустрације, учења Бонгера, класика марксизма и представника новијих социолошких 
схватања (Чикашка школа, теорија притиска, економска теорија, теорија контроле и 
теорија опортунитета). Потом су сагледане особине економског система (беда, рат, 
незапосленост) који могу водити ка криминалној активности.  

27. Насиље у спорту – неопходност социјалног сагледавања, Социјална 
мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, тема броја: 
Насиље у спорту, јануар-март, 1/2009., стр. 7-14. М52 

У раду ауторка је најпре указала на порекло спорта и његов значај у друштвеном 
животу. Осврнула се на значај спорта као игре. Затим је указала на одређење речи „спорт“ 
према Одбору UNESCO и на смисао бављења учесника у овој друштвеној сфери. Навела је 
дефиницију насиља у спорту и анализирала њен садржај, као и положај учесника спортског 
догађаја. Осврнула се на правила игре и значај њиховог непоштовања/поштовања током 
спортске игре. 

28. Извештавање о делинквенцији малолетника у дневном листу 
Политика од 1929. до 1933. године (коаутори: М. Костић, Д. Миладиновић, 
Д. Димовски), изворни научни рад објављен у научном часопису са 
рецензијама, Пешчаник, часопис за историографију, архивистику и 
хуманистичке науке, година VII, бр. 7, 2009., стр. 169-199. М53 

У раду аутори анализирају чланке о малолетним делинквентима објављене у 
дневном листу Политика у периоду од 1929. до 1933. године. У оквиру истраживања 
прегледани су сви доступни бројеви листа Политика који су изашли од јануара 1929. до 
децембра 1933. године и који се укоричени налазе у архивској грађи Народне библиотеке 
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„Стеван Сремац“ у Нишу. Прегледани текстова су објављени у дневном листу Политика у 
време примене Криминалног или Казнителног закона за књажевство Србију (до краја 1929. 
године), као и од почетка примене Кривичног законика Краљевине Југославије из 1929. 
године (ступио  на снагу 1.1.1930. године).  

 
29. Juvenile homicide – psychiatric and victimological aspect, (Kostic M., Ciric 

Z., Dimovski,D.,), Книга на апстракти„ (Abstract Book), IV Македонски 
психијатриски конгрес со мегународно учество, (IV th Macedonian 
Psychiatric Congress and International Meeting“), 27-31 May 2009, Ohrid, 
Macedonia, стр. 38-39. М44 

Коауторски рад у коме се објашњава оцеубиство као посебан облик хомицидног 
понашања малолетника. Аутори су нагласили да овај феномен није адекватно сагледан и да 
на њега општа јавност често гледа само као на понашање "незахвалне младости". 
Истакнуто је да је веома мало интересовање стручњака за овај проблем Приликом 
сагледавања узрока настанка ове појаве указано је утицај породице са дисфункционалним 
породичним односима, у којим је дете често жртва злостављања од стране оца или мајке 
или оба родитеља или су родитељи склони конзумирању наркотика. Аутори су закључили 
да је феномен "разрушеног дома" важан етиолошки чинилац овог облика криминалитета 
деце и да су родитељи, пре него што је дете извршило убиство, претили детету оружјем 
које је дете касније искористило као средство извршења убиства родитеља-злостављача.  

30. Преглед међународних докумената о спречавању 
дискриминације/виктимизације старих особа, Правна ријеч, бр. 20/2009, 
Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, стр. 709-724. М53 

У овом раду, ауторка је нагчасила да се као посебно важан показатељ сваког 
развијеног друштвеног система који се односи на положај угрожених слојева 
становништва, а посебно прилике у којима живе остарела лица и у односу на то 
међународна регулатива, издваја начин превенирања дискриминације/виктимизације 
остарелих лица. У том смислу, било је битно да се најпре уоче извесне правилности таквих 
тенденција на нивоу међународних организација и у другим земљама (УН, ЕУ, Савет 
Европе, државе чланице). На крају је наведен предлог мера које примењују развијене 
земље света 

31. .Улични криминалитет, прегледни научни рад објављен у тематском 
броју научног часописа националног значаја, Правни живот, часопис за 
правну теорију и праксу, (тематски број: „Право и време“), 22 година 
Копаоничке школе природног права, Београд, бр. 10/2009., година LVIII, 
књига 530, том II, стр. 413-434. М51 

У раду ауторка је разматрала однос између условљених аспеката два облика 
правде: оне друштвено одређене и оне која проистиче из ретрибутивног система 
кривичноправне регулативе. Тај однос непосредно утиче на повезаност нивоа 
криминализације у друштву, с једне стране и нивоа виктимизације, с друге стране. Из тог 
разлога, намера ауторке је била да објасни повезаност сиромаштва и криминалитета, 
посебно уличног криминалитета. Такође, постоје бројни показатељи феноменолошких 
индикација уличног криминалитета. Иако је улични криминалитет био главно исходиште 
виктимолошког објашњења почетком 20. века, дефинисано од стране позитивистичке 
виктимологије, чак и данас, у време све већег јаза између богатих и сиромашних, пажња 
виктимолога је опет усмерена на улични криминалитет, као „највидљивију“ форму 
криминалне виктимизације. 
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32. Виктимитет старих особа, Приступ правосуђу - инструменти за 
имплементацију европских стандарда у правни систем Републике 
Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 /  Ниш : Центар за 
публикације Правног факултета, 2009., стр. 349-388. М44 

У овом раду, који представља завршну фазу теоријског и на њему заснованог 
емпиријског истраживања о положају старих особа и ризику дискриминације 
(виктимизације) којем су изложене, издвојено је неколико тематских целина. У уводном 
излагању, у првом делу рада, истакнута су нека обележја старости као доба живота и 
указано на пораст броја старих становника у свету, као и на последице које са собом носи 
процес старења становништва. Наглашено је да у савременим државама питања везана за 
процес старења популације захтевају одређени политички одговор. У другом делу рада 
представљене су правне норме домаћег законодавства, којима се на непосредан или 
посредан начин штите права и регулише положај остарелих особа код нас и које се налазе 
у бројним законским и подзаконским актима, стратегијама, одлукама и другим 
документима. То су норме о забрани дискриминације, из области кривичног и грађанског 
законодавства, о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, о 
здравственој заштити, пензијској и инвалидској сигурности. Наша држава донела је и 
посебне стратешке циљеве популационе политике, где су поред општих стратешких 
циљева прописани и они који се односе на остарело становништво. Важно је указати и на 
правну регулативу Града Ниша, којом су прописана или је непосредно конкртизована 
примена већ прописаних права старих особа и других посебно вулнерабилних група 
становника које живе на територији нашег Града. У трећем делу рада приказано је 
неколико примера из праксе. 

33. Виктимологија - савремени научни поглед на криминалитет и његову 
жртву, Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни 
факултет, Центар за публикације, 2009. – Бр. 53 (2009), стр. 161-182. М52 

У раду ауторка је указала на разноврсност схватања током развоја виктимологије 
као самосталне научне дисциплине или као поддисциплине криминологије – почев од 
пеналне ка општој виктимологији. Изнела је критичке ставове виктимолога о општој 
виктимологији и ставове у корист пеналне и феминистички оријентисане виктимологије. 
Бавила се питањима значаја резилијентности у третману жртава злочина. 

34. Установе за извршење кривичних санкција (позитивно законодавство 
и страна регулатива, стање и перспективе), (Миомира Костић, Филип 
Мирић), Зборник радова из пенологије, Пенолошка организација КПЗ Бања 
Лука, година I, број 1, Бања Лука, децембар 2009., стр. 10-32. М14 

У раду су анализирана питања везана за режим затворских установа према 
позитивном законодавству и на европском плану. Тиме су обухваћени: врсте и типови 
завода као и непосредна објашњења везана за режим установе, попут: смештаја осуђеника 
и распореда дневних активности; права и обавеза и начина њиховог остваривања; 
механизама контроле; одржавања реда; дисциплинских мера; организације и спровођења 
третмана; одржавања веза са спољним светом. Разматрана су решења у ЗИКС-у из 2009., 
као и из Закона о изменама и допунама ЗИКС-а из 2009. године са Европским затворским 
правилима из 2006. године. Изложена су и нека решења из Закона о извршењу казне 
затвора за кривична дела организованог криминала из 2009. године. 

35. Спорт, насиље и друштво, Vox Iuris, часопис за примену и културу права, 
Београд, децембар 2009., година I, бр. 3-4, стр. 11-30. М53 
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У раду ауторка је најпре указала на порекло спорта и његов значај у друштвеном 
животу. Осврнула се на значај спорта као игре. Затим, у складу са одређењем насиља у 
спорту,  навела је извесна објашњења појавних облика насиља у спорту и неких могућих 
етиолошких карактеристика овог феномена. Објашњен је и међународни и домаћи правни 
оквир, као и етиолошке карактењристике овог криминолошког феномена. Наглашен је и 
значај неких превентивних мера у циљу постизања контроле и превенције над спортским 
насиљем, које, несумњиво може произвести тешке повреде, чак и наступање смрти 
учесника спортског догађаја. 

36. Правна клиника као метод наставе и пружања бесплатне правне 
помоћи, Социјална мисао, Београд, јануар/март 2010., стр. 67-77. М52 

У раду ауторка је у уводу објаснила значење правних клиника и клиничког 
правничког образовања. Укратко се осврнула на историјат настанка правних клиника и 
објаснила значај правне клинике као методе наставе за студенте правних факултета. 
Указала је на оснивање и развој Правне клинике Правног факултета у Нишу и  предуслов 
за одрживи развој ове организационе јединице Факултета. 

37. Виктимолошки приступ и реформа кривичног правосуђа,Тематски 
зборник радова: „Реформа кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, 
Ниш, 2010., стр. 241-268. М44 

У раду ауторка је указала на разноврсност схватања током развоја виктимологије 
као самосталне научне дисциплине или као поддисциплине криминологије – почев од 
пеналне ка општој виктимологији. Изнела је критичке ставове виктимолога о општој 
виктимологији и ставове у корист пеналне и феминистички оријентисане виктимологије. 
Затим је објаснила значење виктимолошког приступа у реформи домаћег кривичног 
правосуђа. Промене у кривичном законодавству у односу на пунолетне и малолетне 
учиниоце кривичних дела уносе извесне конкретне елементе ресторативне правде у домаћи, 
традицонално ретрибутивни кривичноправни систем.  

38. Виктимитет бескућника, Зборник сажетака: Међународна научна 
конференција: „Актуелне тенденције у развоју и примени европског 
континенталног права“, Правни факултет у Нишу, 17. мај 2010. године, стр. 
100-101. 

39. Кривично правни положај малолетника кроз призму новинских 
извештаја у дневном листи "Политика" 1904-1941 / коаутори: М. 
Костић, Д. Димовски, Ф. Мирић, У: Пешчаник. - Ниш : Историјски архив, 
2010. - Год. 8, бр. 8 (2010), стр. 143-152. М53 

У раду аутори, излажући разлоге спровођења истраживања о начину извештавања 
новинара о малолетничкој делинквенцији у дневном листу Политика у периоду од 1904. 
до 1941. године, операционализују предмет истраживања кроз два сегмента – теоријски и 
емпиријски. Као циљеве истраживања аутори одређују стицање нових сазнања о начину 
извештавања једног дневног листа о малолетничкој делинквенцији, као и утврђивање о 
којим извршеним кривичним делима се најчешће писало у посматраном периоду. Такође, 
постављене су основне хипотезе које ће бити проверене истраживањем, применом 
одговарајућих метода и техника истраживања. 
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40. Деца са улице - виктимолошко и правно сагледавање, Правна ријеч. - 
Бања Лука : Удруђење правника Републике Српске, 2010. - Год. 7, бр. 23 
(2010), стр. 241-256. М53 

Ауторка је рад поделила на неколико тематских целина. Најпре је, у уводном делу 
рада, указала на чињеницу да у свету, стално, на улицама живи око 100 милиона деце, са 
тенденцијом пораста овог броја. Затим је изнела кратки историјски контекст објашњења 
порекла појава попут: скитње, бескућништва, деце са улице или беспризорних. За сирочад 
и напуштену децу скитнице била су одувек везана нека мистериозна објашњења, још од 
најдавнијих врмена. Њихово је присуство данас крајње видљиво и бројно, уз све елементе 
социјалне ексклузије. Самим тим, ауторка је у делу рада о  дефинисању деце са улице 
изнела различита социолошко/криминолошка одређења, која унеколико детерминишу 
правну регулативу. Навела је најзначајнија документа међународне регулативе о деци са 
улице, као и одредбе важећих прописа у Републици Србији. 

41. Виктимитет бескућника, Тематски зборник радова: „Актуелне тенденције 
у развоју и примени европског континенталног права“, Свеска 1, Правни 
факултет у Нишу, 2010. године, стр. 617-638. М44 

Ауторка је рад поделила на неколико тематских целина. Најпре је, у уводном делу 
рада, указала на значај човековог рада, као обављања процеса производње материјалних и 
духовних добара, у смислу целисходне делатности човека на стварању употребних 
вредности. Одавање нераду, као посебан вид понашања, млађих и старијих, повезано је, у 
етиолошком смислу, са различитим криминолошким појавама, односно различитим 
облицима делинквентних активности. С друге стране, испољавање незаинтересованости за 
одржање или побољшање своје егзистенције, услед посебног психичког стања или 
девијације у структури личности, одређује да нечији друштвени статус буде перманентно 
неповољан, а особа јасно виђена, у професионалном смислу, као неко ко поседује црте 
друштвне неприлагођености, односно као живљење у стању скитничења или 
бескућништва, на пример. Затим је објашњен историјски контекст 
скитње/бескућништва/вагабундаже, као и њихово појмовно одређење. Важан приступ о 
овим појавама био је у истицању правне регулативе европског континенталног права, као и 
правне регулативе домаћег права.  

42. Превенција криминалитета - појам и историјски развој, Зборник радова 
Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2010. - 55 (2010), стр. 
89-110. М52 

У свом  раду, ауторка се најпре осврнула на то да је питање превенције 
криминалитета неопходно сагледати у односу на прошли, као и савремени пораст нивоа 
превентивног менталитета код људи, у једном јасном историјском контексту. Затим, битно 
је сагледати и схватања злочина, реда и безбедности, с тим што ова три појма чине кључ 
развоја превенције злочина и сигурности у друштвеној заједници. Представљена су нека од 
старијих схватања превенције криминалитета, од самих почетака у старом веку, па све до 
најновијих криминално-политичких схватања, све до тезе да „ништа не успева“. Начињен 
је и осврт на приступ ресторативне правде и значај примене ресторативне правде у 
затворима ради спречавања рецидивизма. 

43. Криминалитет "белог оковратника, (коаутор Д. Димовски), Социјална 
мисао. - Београд : Социјална мисао, 2010. - Год. 17, бр. 4 (2010), стр. 21-36. 
М52 

Аутори су у овом раду посветили пажњу одређивању појма и узрока, као и развоју 
криминалитета белог оковратника као посебног облика професионалног криминалитета.  
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44. Социјална заштита остарелих људи код нас, Радно и социјално право. - 
Београд : Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, 2010. - 
Бр. 1 (2010),стр.41-64. М53 

У раду је издвојено неколико тематских целина. У уводном излагању, истакнута су 
нека обележја старости као доба живота и указано на пораст броја старих становника у 
свету, као и на последице које са собом носи процес старења становништва. Затим су 
представљене правне норме домаћег законодавства, којима се на непосредан или посредан 
начин обезбеђује социјална заштита остарелих особа код нас и које се налазе у бројним 
законским и подзаконским актима, одлукама и другим документима. Наша држава донела 
је и посебне стратешке циљеве популационе политике, где су поред општих стратешких 
циљева прописани и они који се односе на остарело становништво.  

45. Превенција као средство политике сузбијања криминалитета, Приступ 
правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни 
систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 5 / /уредник 
Невена Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 
2010. – Стр. 301-352. М44 

У свом  раду, ауторка је најпре истакла да је питање превенције криминалитета 
неопходно сагледати у односу на прошли, као и савремени пораст нивоа превентивног 
менталитета код људи, у једном јасном историјском контексту. Затим, битно је сагледати и 
схватања злочина, реда и безбедности, с тим што ова три појма чине кључ развоја 
превенције злочина и сигурности у друштвеној заједници. Представљена су нека од 
старијих схватања превенције криминалитета, од самих почетака у старом веку, па све до 
најновијих криминално-политичких схватања, односно до тезе да „ништа не успева“.  
Истакнута су и основна начела превенције криминалитета. Типологија превенције 
криминалитета сагледана  је кроз: типологију сличну превентивном медицинском 
приступу, дводимензионалну типологију, као и елементе типологије према иницијалним 
процесима и активностима. 

46. Српско-албански правни лексикон, Одреднице: алкохолизам, 
антисоцијално понашање, вандализам, виктимологија, девијантно 
понашање, декриминализација, делинквенција, диверзионе мере, злочин 
мржње, криминалитет, пенологија, ресторативна правда, рецидивизам, 
трговина људима, 10.9.2010. М46 

47. Viktimology : A Contemporary Theoretical Approach to Crime and its 
Victimes , Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2010. 
- Vol. 8, No 1 (2010), str. 65-78. М52 

У раду ауторка је указала на разноврсност схватања током развоја виктимологије 
као самосталне научне дисциплине или као поддисциплине криминологије – почев од 
пеналне ка општој виктимологији. Изнела је критичке ставове виктимолога о општој 
виктимологији и ставове у корист пеналне и феминистички оријентисане виктимологије. 
Бавила се питањима значаја резилијентности у третману жртава злочина. 

48. Тековине социјалне политике ОУН и европских земаља према 
старијима, Радно и социјално право. - Београд : Удружење за радно право 
и социјално осигурање Србије, 2010. - Бр. 2 (2010), стр. 21-38. М53 

У раду ауторка је нагласила да се као посебно важан показатељ сваког развијеног 
друштвеног система који се односи на положај угрожених слојева становништва, а посебно 
прилике у којима живе остарела лица и у односу на то међународна регулатива, издваја 
начин превенирања дискриминације/виктимизације остарелих лица. У том смислу, било је 



 36

битно да се најпре уоче извесне правилности таквих тенденција на нивоу ОУН, као и у 
земљама чланицама ЕУ и Савета Европе, као пример добре праксе у решавању питања 
социјалне политике према старијима. 

 

49. Правно регулисање положаја старијих особа у Србији,  
 Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад 
студенткиња/студената / приредиле Слободанка Константиновић Вилић, 
Миомира Костић. - Ниш : Правни факултет : Женски истраживачки центар 
за едукацију и комуникацију, 2011. - стр. : 119-138. М44 

У раду су представљене правне норме домаћег законодавства, којима се на 
непосредан или посредан начин штите права и регулише положај остарелих особа код нас 
и које се налазе у бројним законским и подзаконским актима, стратегијама, одлукама и 
другим документима. То су норме о забрани дискриминације, из области кривичног и 
грађанског законодавства, о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана, о здравственој заштити, пензијској и инвалидској сигурности. Важно је указати и 
на правну регулативу Града Ниша, којом су прописана или је непосредно конкртизована 
примена већ прописаних права старих особа и других посебно вулнерабилних група 
становника које живе на територији нашег Града. У последњем делу рада приказано је 
неколико примера из праксе. 

50. Правна клиника као метод наставе/учења и/или пружања бесплатне 
правне помоћи на Правној клиници Правног факултета у Нишу, У: 
Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад 
студенткиња/студената / приредиле Слободанка Константиновић Вилић, 
Миомира Костић. - Ниш : Правни факултет : Женски истраживачки центар 
за едукацију и комуникацију, 2011. - стр. :7-13. М44 

У раду ауторка је у уводу објаснила значење правних клиника и клиничког 
правничког образовања. Укратко се осврнула на историјат настанка правних клиника и 
објаснила значај правне клинике као методе наставе за студенте правних факултета. 
Указала је на оснивање и развој Правне клинике Правног факултета у Нишу и  предуслов 
за одрживи развој ове организационе јединице Факултета. 

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

1. Domestic violence – two methods of judical protection in Serbia, (Kostić, M.,  
Konstantinović, S., Ćirić, Z.), XXII Congressof Danubian Psychiatric 
Association, organized by: Bulgarian College „Private Psychiatry“, Bulgarian 
Psychiatric Association, Bulgarian Society of Biological Psychiatry: Psychiatry – 
Today and Tomorrow, Friday 13 October 2006, Panel Session: „Aggression and 
Violence“ 

2. Alternative criminal sanctions in the Serbian Criminal Code, (Ćirić Z., 
Kostić, M., Knežević, S., Đurđić, V.) XXII Congressof Danubian Psychiatric 
Association, organized by: Bulgarian College „Private Psychiatry“, Bulgarian 
Psychiatric Association, Bulgarian Society of Biological Psychiatry: Psychiatry – 
Today and Tomorrow, Saturday 14 October 2006, Symposium: „Forensic 
Psychiatry – Corection and Prevention“ 
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3. Protection of persons who was above criminal repression – forensic 
psychiatric and legal approach, (Knežević, S., Ćirić Z., Kostić, M.,) XXII 
Congressof Danubian Psychiatric Association, organized by: Bulgarian College 
„Private Psychiatry“, Bulgarian Psychiatric Association, Bulgarian Society of 
Biological Psychiatry: Psychiatry – Today and Tomorrow, Saturday 14 October 
2006, Symposium: „Forensic Psychiatry – Corection and Prevention“ 

4. Криминолошки значај делинквентног понашања у детињству и 
младости (коаутор проф. др Слободанка Константиновић-Вилић), Центар 
за социјални рад „Свети Сава“ Ниш (Саветовалиште за породицу): XII 
Октобарски сусрети у социјалној заштити „Младост сломљених крила“, 
Симптоматско понашање младих и могућности превенције, Нишка бања, 
петак 27. октобар 2006. 

5. Насиље у породици и примена ресторативне правде (С. 
Константиновић-Вилић), Копаоничка школа природног права, XIX сусрет: 
"Право и хумана будућност", Друга катедра: "Право на слободу", 2. 
Слобода личности, Копаоник, среда 13.12.2006. године 

6. Успостављање стандарда за ресторативну правду, рад саопштен на 
округлом столу „Ресторативна правда и права жртава“, Виктимолошко 
друштво Србије, Правни факултет у Нишу – Катедра за кривичноправне 
науке, Ниш, 23. новембар 2006. године 

7. Ресторативна правда у домаћем законодавству, рад саопштен на 
округлом столу „Ресторативна правда и права жртава“, Виктимолошко 
друштво Србије, Крагујевац, 7. децембар 2006. године 

8. Диверзиони модели и алтернативне кривичне санкције примењене 
према малолетницима у сукобу са законом, (др Слободанка 
Консстантиновић-Вилић, др Миомира Костић), рад саопштен на 
Међународном симпозијуму поводом 60 година рада и постојања установе 
„Изазови и перспективе“ (сесија „Континуитет заштите младих са 
проблемима у понашању“), Васпитно-поправни дом у Крушевцу, Крушевац 
11-13. јуни 2007. годинe 

9. Превенција виктимизације остарелих лица, рад саопштен на XIII 
Октобарским сусретима у социјалној заштити под називом: „Породично 
насиље – емпатија и професионализам помагача“, Нишка Бања 1.11.2007. 

10. Заштита деце од злостављања и занемаривања, (С. Константиновић-
Вилић), Копаоничка школа природног права, XX сусрет (Јубиларни сусрет): 
"Право и слобода", Друга катедра: "Право на слободу", 2. Слобода 
личности, Копаоник, четвртак 13.12.2007. године 

11. "Примена ресторативне правде - упознавање основних стандарда", рад 
саопштен на трибини под називом Ресторативна правда и права жртава, 
23. новембар 2007. године, Виктимолошко друштво Србије и Институт за 
криминолошка и социолошка истраживања из Београда 

12. Клиничко образовање о женским људским правима – искуства, изазови 
и перспективе – Семинар у оквиру Пројекта: „Установљавање Клинике за 
заштиту права жена на Правном факултету у Нишу“, Ниш, 16-17. децембар 
2007. 

13. Правна клиника као метод наставе/учења, Промоција приручника 
„Путеви остваривања родне равноправности и једнаких могућности“ и 



 38

резултати рада Правне клинике у обласати заштите права жена, Ниш, 
Правни факултет 15. мај 2008. године 

14. Заштита жртава трговине људима према Конвенцији Савета Европе за 
борбу против трговине људима, (Слободанка Константиновић-Вилић, 
Миомира Костић), рад саопштен на Научној конференцији „Уставне и 
међународноправне гаранције људских права“, Ниш, 28. мај 2008. године 

15. Разлике у феноменолошким обележјима криминалитета на селу и 
криминалитета у граду, (С. Константиновић-Вилић), Село у транзицији, 
XIV Међународни научни скуп: Власински сусрети 2008. године, 4-6. 
септембра 2008. године, организатори: Српско удружење за социологију 
села и пољопривреде, Завод за проучавање села, Балканска асоцијација  за 
социологију села и пољопривреде,  стр. 89-90 

16. Заштита сведока жртава кривичног дела насиља у породици (С. 
Константиновић-Вилић) Копаоничка школа природног права, XXI сусрет 
"Право и међународне интеграције“, Друга катедра: "Право на слободу", 2. 
Слобода личности, Копаоник, четвртак 13.12.2008. године  

17. Juvenile homicide – psychiatric and victimological aspect, (Kostic M., Ciric 
Z., Dimovski,D.,), „IV th Macedonian Psychiatric Congress and International 
Meeting“, 27-31 May 2009, Ohrid, Macedonia 

18. Преглед међународних докумената о спречавању 
дискриминације/виктимизације старих особа, Савјетовање правника 
Октобарски правнички дани на тему: „Изградња и функционисање правног 
система“, Бања Лука, 1. и 2. октобар 2009. године 

19. Улични криминалитет, Копаоничка школа природног права, XXII сусрет 
"Право и време“, Друга катедра: "Право на слободу", 1. Кривично-правна и 
процесна заштита личности, Копаоник, понедељак 14.12.2009. године  

20. Виктимолошки приступ и реформа кривичног правосуђа, Округли сто: 
„Реформа кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, 21.12.2009. 
године 

21.  Виктимитет бескућника, Међународна научна конференција: „Актуелне 
тенденције у развоју и примени европског континенталног права“, Правни 
факултет у Нишу, 17. мај 2010. године, 

22. Виктимитет старих људи, XVI Октобарски сусрети: „Развој као 
доживотни процес (подршка, проблеми, потребе)“, Центар за социјални рад 
„Свети Сава“ Ниш – Саветовалиште за породицу, Ниш, 28-29. октобар 

 

(VI) Учешће у научним пројектима у својству координаторке или истраживачице:  
 

1. „Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског 
система Србије као демократске државе“, пројекат Института за правна и 
друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 1. октобар 2006. до 30. 
септембра 2011. (рад на овом макро појекту продужен је одлуком Наставно-
научног већа Факултета од 6.4.2006. године)- Кандидаткиња је својим 
учешћем у пројекту који финансира Факултет остварила значајан успех, у 
теоријском и емпиријском истраживачком раду, чиме је допринела 
реализацији пројекта на матичном Факултету.  

2. „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских 
стандарда у правни систем Републике Србије“, бр. 149043Д, који 



 39

финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике 
Србије, 2006-2010. - У овом пројекту др Миомира Костић, као 
истраживачица, треба да реализује истраживање на две подтеме: "Примена 
принципа опортунитета у поступку према малолетницима" и "Пружање 
бесплатне правне помоћи у Адвокатској комори у Нишу" током 2006. 
године. 

3. Establishing Women’s Rights Clinics at Faculty of Law of University of Nis, 
Women's Research Center for Education and Communication - Niš, Canadian 
International Development Agency, 2006. 

4. Ресторативна правда и права жртава: подизање свести стручњака, 
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јун 2004., стр. 3-13. у: Антовић, А., Судско-медицински аспект насиља у породици 
на материјалу Завода за судску медицину у Нишу у периоду од 1996. до 2005. 
године, магистарска теза, Медицински факултет Универзитета у Нишу, 2008. 
година (цитат на страни: 43.) (број цитата 1); 

16. Костић, М., „Успостављање стандарда за ресторативну правду“, Темида, бр. 1, 
година 10, март 2007., стр. 5-14. у: Ћопић, С., „Ресторативна правда и 
кривичноправни систем“, пријава докторске дисертације на Правном факултету у 
Нишу, Ниш, 24.10.2007. године (стр. 6) (број цитата 1); 

17. Костић, М., „Ресторативна правда – смисао и могућности примене“, прегледни 
научни рад објављен у тематском броју научног часописа са рецензијама од 
националног значаја, Социјална мисао, Београд, април-септембар, 2-3/2005. стр. 45-
66. у: Ћопић, С., „Ресторативна правда и кривичноправни систем“, пријава 
докторске дисертације на Правном факултету у Нишу, Ниш, 24.10.2007. године 
(стр. 6) (број цитата 1); 

18. Константиновић-Вилић, С., Костић, М., „Насиље у породици и примена 
ресторативне правде“, изворни научни рад објављен у тематском броју научног 
часописа националног значаја, Правни живот, Београд, бр. 10/2006., година LV, 
књига 502, том II, стр. 95-112. у: Ћопић, С., „Ресторативна правда и 
кривичноправни систем“, пријава докторске дисертације на Правном факултету у 
Нишу, Ниш, 24.10.2007. године, (стр. 6) (број цитата 1); 

19. Константиновић-Вилић, С., Костић, М., „Заштита деце од злостављања и 
занемаривања, (Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања и 
Посебни протокол о поступању полицијских службеника и заштити деце од 
злостављања и занемаривања)“, Правни живот, Београд, бр. 10/2007., година LVI, 
књига 510, том II, стр. 339-356. у: Петрушић, Н., Константиновић-Вилић, С., 
„Нормативни оквир породичноправне заштите од насиља у породици у Србији и 
резултати истраживања правне праксе судова у Београду“, Тематски зборник 
радова (књига четврта): „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију 
европских стандарда у правни систем Републике Србије“, Центар за публикације 
Правног факултета у Нишу, Ниш, 2008., стр. 191. (број цитата 1); 

20. Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић, М., Криминологија, 
Пеликан-принт, Ниш, 2009. година; у: 
Константиновић-Вилић, С., „Сиромаштво и социјална искљученост као фактори 
криминалитета и виктимизације“, Социјална мисао, часопис за теорију и критику 
социјалних идеја и праксе, тема броја: Сиромаштво: јуче, данас, сутра, Београд, 
октобар-децембар, 4/2008. стр. 103-118. (цитат на стр. 115.) (број цитата 1); 
Димовски, Д. „Друштвена предодређеност спортског насиља (етиолошко 
објашњење)“, Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и 
праксе, тема броја: Насиље у спорту, јануар-март, 1/2009, стр. 15-22. (цитат на стр. 
15.) (број цитата 1); 
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Ћирић, З., Николић, Г., Игњатовић-Ристић, Д., „Судско-психијатријски аспект 
афективних поремећаја“, Социјална мисао часопис за теорију и критику 
социјалних идеја и праксе, тема броја: Депресије, април-јун, 2/2009, (цитат на стр. 
73.) (број цитата 1); 
Ћирић, З., Мере безбедности медицинског карактера у актуелном кривичном 
законодавству Србије – судско-психијатријски аспект, Зборник радова: Право 
Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе, Правни факултет 
у Нишу, Центар за публикације, 2009., стр. 711-725; (цитат на стр. 724) (број цитата 
1); 
Toдоров Ј. и др., „Етиолошке карактеристике девијантног понашања деце у Нишу“, 
Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у 
правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 /  Ниш : Центар 
за публикације Правног факултета, 2009., стр. 459-478. (цитат на стр. 460., 463) 
(број цитата 1); 
Ћирић, З., Димитријевић, Б., Основи судске психијатрије и психологије, СКЦ, 
Ниш, 2009. (попис литературе, бр. 77.) (број цитата 1); 
Николић_Ристановић, В., „Злочини 'без жртава'“, Темида , бр. 4 година 12., 
децембар 2009., стр. 5-6., (цитат на стр. 6) (број цитата 1); 
Икановић мр Вељко, Одговорност правних лица за кривична дјела, док. Дис., 
Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2010., (на стр. 334., 336., 337., 340., ) 
(број цитата 5); 
З. Ћирић, Т. Мировић, „Кривица и урачунљивост правно-психијатријски аспект“, 
Тематски зборник радова: „Реформа кривичног правосуђа“, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2010., стр. 303-328. Тематски зборник радова: „Реформа кривичног 
правосуђа“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2010., стр. 241-268.(на стр. 325 ) (број 
цитата 1); 
Срнић, Ј., „Насиље над старим особама“, Темида бр. 2/2010., стр. 95-112. (цит. на 
стр. 96, 97,) (број цитата 2); 
Д. Димовски Компјутерски криминалитет, Зборник радова Правног факултета у 
Нишу. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2010. – 55 (2010), стр. 
195-212. (цит. на стр. 195, 203, 207,) (број цитата 3); 
Димовски, Д., „Политичка корупција“, Приступ правосуђу – инструменти за 
имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски 
зборник радова. Књ. 5 / Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2010. – 
Стр. 373-404. (цит. на стр. 388., 399.) (број цитата 2); 

21. Костић, М., Криминолошка обележја насиља у спорту, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, LI, Ниш, 2008. година, стр. 53-72. у: 
Димовски, Д. „Друштвена предодређеност спортског насиља (етиолошко 
објашњење)“, Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и 
праксе, тема броја: Насиље у спорту, јануар-март, 1/2009(цитат на стр. 16.) (број 
цитата 1); 

22. Костић, М., „Модел ресторативне правде“, Зборник радова Правног факултета у 
Нишу, Ниш, 2003. стр. 213-234. у: 
Димовски, Д., „Ресторативна правда у упоредном и домаћем малолетничком 
кривичном законодавству“, Семинарски рад на Докторским студијама права, 
одбрањен 11.9.2009. године (на стр. 2, 14) (број цитата 2); 
Димовски, Д., “Примена ресторативне правде у малолетничком кривичном праву“, 
Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у 
правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 /  Ниш : Центар 
за публикације Правног факултета, 2009., стр. 399-422. (цит. на стр. 401.) (број 
цитата 1); 
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Д. Миладиновић-Стефановић, „Медијација у кривичним стварима – међународни 
стандарди и право Републике Србије“, Тематски зборник радова: „Реформа 
кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2010., стр. 329-348.(на стр. 
331 ) (број цитата 1); 

23. М. Костић, Д. Миладиновић, Д. Димовски, „Извештавање о делинквенцији 
малолетника у дневном листу Политика од 1929. до 1933. године“, Пешчаник, 
часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, година VII, бр. 7, 
2009., стр. 169-199. у:  
Димовски, Д., “Примена ресторативне правде у малолетничком кривичном праву“, 
Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у 
правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 /  Ниш : Центар 
за публикације Правног факултета, 2009., стр. 399-422. (цитат на стр. 400.) (број 
цитата 1); 

24. С. Константиновић-Вилић, М. Костић, Диверзиони модели и алтернативне 
кривичне санкције примењене према малолетницима у сукобу са законом, Зборник 
радова Правног факултета у Нишу, књига L, 2007., стр. 87-102. у: 
Димовски, Д., “Примена ресторативне правде у малолетничком кривичном праву“, 
Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у 
правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 /  Ниш : Центар 
за публикације Правног факултета, 2009., стр. 399-422. (цит. на стр. 403.) (број 
цитата 1); 
Д. Миладиновић-Стефановић, „Медијација у кривичним стварима – међународни 
стандарди и право Републике Србије“, Тематски зборник радова: „Реформа 
кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2010., стр. 329-348.(на стр. 
346. ) (број цитата 1); 
Јовашевић, Д., Савремене тенденције у области кодификиције малолетничког 
кривичног права, у: Тематски зборник радова: „Актуелне тенденције у развоју и 
примени европског континенталног права“, Свеска 1, Правни факултет у Нишу, 
2010. године, стр. 495-526. (цит. на стр. 505.) (број цитата 1); 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
29. и 71. и 80.) (број цитата 3); 

25. Костић, М., Криминолошки значај био-психо-социјалних промена у детињству и 
младости, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2004., XLIV, Центар за 
публикације Правног факултета у Нишу, стр. 173-191. у: 
Александра Ђурић-Здравковић, Мирјана Јапунџа-Милисављевић, „Појавност раних 
поремећаја у друштвеном понашању у оквиру интелектуалне ометености“, Зборник 
радова из пенологије, Пенолошка организација КПЗ Бања Лука, година I, број 1, 
Бања Лука, децембар 2009., стр. 73-91. (цит. на стр. 74. и 75.) (број цитата 2); 

26. Z. Ćirić, S. Miljković, D. Lazarević, Concept of dangerousness in forensic psychiatric, 
научно излагање на енглеском језику на конференцији: Fifth Nationale Conference 
with International Participation of College Private Psychiatric practice, Рlovdiv, Bulgaria, 
22-25. April 2004., (text of resumes), p. 34.у: 
Ћирић, З., Димитријевић, Б., Основи судске психијатрије и психологије, СКЦ, 
Ниш, 2009. (попис литературе, бр. 22.) (број цитата 1); 

27. Константиновић-Вилић, С., Костић, М., Миладиновић, Д., Право на правну помоћ и 
квалитет правне помоћи пружене грађанима у кривичном поступку и поступку 
издржавања казне монографија настала као резултат рада на пројекту „Приступ 
правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем 
Републике Србије“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2007., стр. 189 у: 
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З. Ћирић, Т. Мировић, „Кривица и урачунљивост правно-психијатријски аспект“, 
Тематски зборник радова: „Реформа кривичног правосуђа“, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2010., стр. 241-268.(на стр. 325 ) (број цитата 1); 
И. Поповић, М. Војиновић, Љ. Марковић, И. Барун, Пружање бесплатне правне 
помоћи у граду Нишу, Истраживачки пројекат, Правни факултет у Нишу, Ниш, 
2010., (број цитата 1); 

28. Костић, М. Успостављање стандарда за ресторативну правду, Темида, бр. 1, година 
10, март 2007., стр. 5-14. у: 
Д. Миладиновић-Стефановић, „Медијација у кривичним стварима – међународни 
стандарди и право Републике Србије“, Тематски зборник радова: „Реформа 
кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2010., стр. 329-348.(на стр. 
331 ) (број цитата 1); 

29. М. Костић, Старост као доба живота и ризик виктимизације, Социјална мисао, бр. 
2/1997, стр. 89-98.,у: 
М. Димитријевић, „Пензијски системи данас и актуелност њихове реформе“, 
Зборник радова: Актуелна питања савременог законодавства, Будвански 
правнички дани, Удружење правника Србије, Београд, 2010., стр. 437-447, (цит. на 
стр. 440-441) (број цитата 1); 

30. Костић, М., Ђорђевић, Р., „Виктимизација старих особа као припадника посебне 
маргиналне групе Темида, бр. 2, година 7, јун 2004.,у: 
Срнић, Ј., „Насиље над старим особама“, Темида бр. 2/2010., стр. 95-112. (цит. на 
стр. 98, 99, ) (број цитата 4); 

31. Костић, М., Историјски преглед кривичноправног положаја малолетника у нашем 
законодавству, Зборник радова са научног скупа одржаног 20-23. октобра 2004. 
године на Правном факултету у Нишу: „Србија 1804-2004 – друштво, политика, 
држава, право, политика, култура, религија“, Правни факултет, Центар за 
публикације, Ниш, 2005., стр. 241-256.у: 
Јовашевић, Д., Савремене тенденције у области кодификиције малолетничког 
кривичног права, у: Тематски зборник радова: „Актуелне тенденције у развоју и 
примени европског континенталног права“, Свеска 1, Правни факултет у Нишу, 
2010. године, стр. 495-526. (цит. на стр. 515. и 516.) (број цитата 2); 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
51. и 52.) (број цитата 2); 

32. Костић, М., Историјски приказ правне заштите детета на међународном и 
националном плану, Humanitas, стручни часопис студената Универзитета у Нишу, 
(Научни подмладак: свеска за друштвене науке), Ниш, vol. XXXVIII, бр. 1-4/96., 
стр. 37-47.у: 
Јовашевић, Д., Савремене тенденције у области кодификиције малолетничког 
кривичног права, у: Тематски зборник радова: „Актуелне тенденције у развоју и 
примени европског континенталног права“, Свеска 1, Правни факултет у Нишу, 
2010. године, стр. 495-526. (цит. на стр. 515.) (број цитата 1); 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
51.) (број цитата 1); 

33. Костић, М.,Настанак и развитак кривичноправне заштите и одговорности 
малолетника у Србији, Годишник на Правниот факултет "Јустинијан Први", во 
Скопје, Во чест на Тодорка Оровчанец, том 42, Скопје 2006, стр. 526-539.,у: 
Јовашевић, Д., Савремене тенденције у области кодификиције малолетничког 
кривичног права, у: Тематски зборник радова: „Актуелне тенденције у развоју и 
примени европског континенталног права“, Свеска 1, Правни факултет у Нишу, 
2010. године, стр. 495-526. (цит. на стр. 518.) (број цитата 1); 
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34. М. Костић, Виктимитет старих људи, Ниш: Правни факултет, Београд: Социјална 
мисао, 2010. године; у: 
Г. Обрадовић, В. Секулић, Реформа пензијског система по моделу Светске банке у 
европским земљама, у: Тематски зборник радова: „Актуелне тенденције у развоју и 
примени европског континенталног права“, Свеска 1, Правни факултет у Нишу, 
2010. године, стр. 361-374. (цит. на стр. 363.) (број цитата 1); 
Д. Сумрак, Општа геронтологија (Антроплогија старости), Београд: Социјална 
мисао, 2010. године, (цит. у литератури на стр. 183. пдо редним бројем 48.) (број 
цитата 1); 

35. Костић, М., Настанак и развитак кривичноправне заштите и одговорности 
малолетника у Србији, Годишник на Правниот факултет "Јустинијан Први", во 
Скопје, Во чест на Тодорка Оровчанец, том 42, Скопје 2006, стр. 526-539.,у: 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
57.) (број цитата 1); 

36. Костић, М., Утицај мера неформалне друштвене контроле на неприлагођено 
понашање деце, Зборник радова Правног факултета у Нишу, XL-XLI, Центар за 
публикације Правног факултета у Нишу, 2000/2001., стр. 153-169.у: 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
79.) (број цитата 1); 

37. Костић, М., Децата пред кривичноет суд (со посебан осврт на децата убијци), 
Независното судство и правната држава, потпроект на научниот проект: 
„Конституирање на Република Македонија како модерна правна држава“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет Скопје, Скопје, декември 
1997., стр. 209-223.у: 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
118.) (број цитата 1); 

38. Костић, М., Установе за извршење заводских санкција, прегледни стручни рад 
објављен у Зборнику Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву II 
издање, Источно Сарајево, 2006., стр. 321-336.у: 
Д. Јовашевић, Малолетничко кривично право, Београд: БеоСинг, 2008. (цит. на стр. 
167.) (број цитата 1); 

39. Костић, М., „Виктимолошки приступ и реформа кривичног правосуђа“, Тематски 
зборник радова: „Реформа кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 
2010., стр. 241-268.у: 
Иван Илић, „Условно одлагање кривичног гоњења“, Приступ правосуђу – 
инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике 
Србије : тематски зборник радова. Књ. 5 / Ниш : Центар за публикације Правног 
факултета, 2010. – Стр.405-434. (цит. на стр. 406) (број цитата 1). 

 
 

МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОМ И ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ КАНДИДАТКИЊЕ 
 

Др Миомира Костић је написала и објавила значајан број радова – уџбеника, 
монографија, научних и стручних расправа, као и реферата на међународним и 
националним научним и стручним скуповима.  

У предметном смислу, сви радови припадају областима Криминологије, 
Пенологије, Виктимологије, Правним студијама рода и Клиничком правничком 
образовању. Монографије су од националног значаја. Осим великог броја научних радова 
(оригиналних и прегледних остварења), ауторка је писала и стручне радове. Већи део 
научних радова објављен је у водећим националним часописима, у часописима 
националног значаја и научним часописима, као и у другим часописима са рецензијама. 
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Шест радова објављено је у страним часописима (5 на српском, 1 на енглеском језику, 4 
резимеа на енглеском језику). Већина објављених радова саопштена је у виду реферата и 
уводних реферата на међународним и домаћим научним скуповима. Од избора у звање 
ванредни професор радови кандидаткиње су цитирани 81 пут (без аутоцитата) у: научним 
и стручним радовима, монографијама, уџбеницима и одбрањеним радовима на докторским 
академским студијама. Број аутоцитата је 75. Учествовала је у раду великог броја домаћих 
и међународних научних и стручних скупова, трибина и семинара са рефератима, 
саопштењима и као учесница у дискусији. Учествује у научним пројектима у својству 
координаторке, администраторке или истраживачице.  

На основу детаљног прегледа објављених и презентираних радова, може се 
констатовати да кандидаткиња поседује способност правилног избора теме о којој ће 
писати изучавајући оне теме о којима се мање писало или се није уопште писало, као и оне  
које показују своју актуелност у неком каснијем периоду (насиље према старијима, насиље 
у спорту, виктимитет бескућника, право на становање и сл.), Такође, кандидаткиња 
показује изузетну способност да коректно обради и саопшти резултате својих истраживања 
(теоријских и емпиријских), уочи тешкоће у пракси и формулише предлоге за њихово 
превазилажење. Своје ставове кандидаткиња темељи на достигнућима савремене 
кривичноправне теорије и праксе,  криминолошке, пенолошке и виктимолошке науке, чију 
динамичност лако усваја и уноси у писане радове. Одређени број радова кандидаткиње 
заснива се на непосредним сазнањима насталим на основу истраживачког рада и 
емпиријског изучавања неопходног за криминолошка изучавања. На тај начин 
кандидаткиња комбинује теоријски и емпиријски систем изучавања, примењујући стручно-
научну методологију. 

 У објављеним радовима и саопштењима кандидаткиње садржана су и извесна 
питања која су спорна у научној и стручној јавности и у односу на ова питања 
кандидаткиња је давала одговоре и износила сопствена опредељења и схватања истичући 
да су неопходна другачија законска или системска решења.  

По научном доприносу из објављених радова треба посебно издвојити: 
монографију Виктимитет старих људи, као и делове које је кандидаткиња самостално 
обрађивала у оквиру уџбеника Криминологија и монографије Систем извршења кривичних 
санкција и пенални третман у Србији. 

Монографија „Виктимитет старих људи“ представља комплексан, свеобухватан 
веома занимљив, научно и стручно заснован рад ауторке о виктимолошким обележјима 
старих особа. Међутим, поред виктимолошког сагледавања, рад такође садржи делове 
посвећене биолошким обележјима старости, социјалном статусу старих особа, као и 
међународној и националној законској регулативи њиховог положаја. Посебно је значајан 
део монографије у коме је ауторка саопштила резултате свог истраживања уз анализу 
емпиријски добијених података. Стога је ова монографија значајна како за виктимолошку 
литературу, тако и за праксу надлежних органа који се баве старијим особима и њиховим 
потребама.  

Делови уџбеника Криминологија, које је ауторка самостално писала, указују да 
ауторка поседује значајне способности за аналитичну обраду и сагледавање 
феноменолошког и етиолошког дискурса појединих криминолошких појава, као и за 
писање уџбеничког материјала. Такође, ауторка је показала да је у потпуности савладала 
технику јасног и разумљивог писаног саопштавања о појединим криминолошким појавама, 
да је начин писања и објашњавања веома приступачан студентима на основним и 
докторским студијама и да има много знања из различитих области криминологије, 
социологије и права.   

У оквиру монографије Систем извршења кривичних санкција и пенални третман у 
Србији кандидаткиња је обрадила низ пенолошких тема веома темељно и свеобухватно и 
показала да, осим савладаног теоријског и емпиријског знања из области пенологије, 
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поседује велики потенцијал за научно уопштавање и анализирање законских текстова. 
Посебну способност кандидаткиња је показала у историјскоправном сагледавању развоја 
појединих кривичних санкција у законодавству Републике Србије. Ставови ауторки о 
појединим пенолошким темама засновани су, поред осталог, и на дугогодишњем 
педагошком искуству ауторке из предмета Пенологија, посебно оног кога је ауторка имала 
у реализацији програма теренске наставе посетом казненопоправним заводима и затворима 
у Србији. 

 Обе монографије и делови уџбеника писани су компетентно, систематично и 
аналитички, а темеље се на валидној и довољно обухватној литератури, односно научно-
истраживачкој грађи.  

Теме које је ауторка обрађивала у својим радовима из области криминологије, 
пенологије и виктимологије су веома актуелне и савремене. Начин обраде свих тема 
показује да је ауторка у потпуности савладала теоријски и емпиријски систем анализе и 
синтезе прикупљених података о криминалитету, делинквенту и жртви, као и стручно 
научну методологију криминолошких истраживања. У радовима ауторка није само 
наводила поједина законска решења или схватања појединих теоретичара, већ је 
саопштавала сопствена гледишта и критике, због чега њени радови имају значајан утицај 
на постојећу криминолошку научну мисао. У стручним радовима, из домена 
криминологије и пенологије, ауторка је показала изузетну спремност да обради питања, 
која емпиријски нису довољно изучавана и да, у том контексту,  испољи сопствени 
критички однос према извесним решењима. Оваквом начину сагледавања свакао је 
допринело и добро познавање енглеског језика, као и широк дијапазон коришћене 
литературе са овог језичког подручја.  

Имајући у виду читав научноистраживачки опус кандидаткиње и изречене оцене о 
њеном научном и стручном раду, Комисија је закључила да др Миомира Костић, 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, посебно 
криминолошке и пенолошке мисли. 

 
 
 
 

(II) AНГАЖОВАЊЕ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И РАЗВОЈУ 
ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ У ПЕРИОДУ ПОСЛЕ ИЗБОРА У 
ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 
 

a) Ангажовање кандидаткиње у развоју наставе  
 

Наставно-педагошки рад на Основним академским студијама права 
 
По одлуци Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу кандидаткиња у 

школској 2006/07. години изводи наставу и испите из предмета: Криминологија, 
Пенологија, Виктимологија и Правне студије рода. Осим наведених предмета, од школске 
2010/11. године изводи наставу и на трећој години на опционом предмету Клиничко 
правничко образовање. 

Као млађи наставник на предметима: Криминолгија, Пенологија, Виктимологија, 
Правне студије рода и Клиничко правничко образовање на Правном факултету у Нишу, 
кандидаткиња је заједно са предметном професорком др Слободанком Константиновић 
Вилић сачинила наставне програме на основним (Криминолгија, Пенологија, 
Виктимологија, Правне студије рода и Клиничко правничко образовање), дипломским 
студијама права (Малолетничко кривично право) и докторске академске студије права 
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(Криминолгија, Пенологија, Малолетничко кривично правосуђе). За ове предмете, 
професорке су припремиле одговарајуће силабусе (библиографске одреднице и детаљан 
план наставе). За све предмете за које се одвија активна настава (предавања, вежбе, 
консултације, колоквијуми, семинарски радови), за сваку школску годину, припрема се 
посебан календар рада, са предлогом наставних тема, литературом, као и предлогом 
ангажовања студената у испуњавању задатих предиспитних обавеза.  

Кандидаткиња је у својству управнице Правне клинике Факултета (2006-2009; 
2010-2013) и предметног наставника Клиничког правничког образовања, посебно 
ангажована у реализацији Програма опште обуке и Програма практичне обуке у Огледној 
адвокатској канцеларији на Факултету. Сваке календарске године, почев од 2006., 
спроводи конкурс за пријем нових студената на Правну клинику, организује и спроводи 
програм рада Клинике (рад студената по групама, учешће наставника и сарадника у раду 
Правне клинике, успостављање сарадње са другим факултетима, осмишљавање нових 
програма, успостављање сарадње са другим организацијама, упознавање јавности са 
карактеристикама рада на Правној клиници у пружању бесплатне правне помоћи 
грађанима, подношење годишњих извештаја о раду и сл.) и стара се о претпоствкама за 
одрживи развој Правне клинике Правног фкултета. До сада, овај програм обуке прошло је 
десет генерација студената. 

Кандидаткиња је држала наставу на Општој обуци у правничким вештинама на 
програму: „Правна клиника Правног факултета у Нишу – развијање нових метода рада“ 
(13.4.-15.11.2009. године)  на тему „Социјални и правни положај старих особа“. 

Као ванредна професорка на предметима Криминологија и Пенологија написала је 
већи број препорука студентима за добијање стипендије Partnership for Education and 
Community Development Program за школску 2006/07. годину. 

 
Наставно-педагошки рад на Докторским академским студијама права:  

 
Кандидаткиња је изводила наставу (предавања и консултативна настава) на 

Докторским академским студијама права на другој години из предмета: Криминологија, 
Пенологија, Малолетничко кривично правосуђе у школској 2009/2010. години и 
Пенологија у школској 2010/2011. години. 

Кандидаткиња је именована јула 2008. године за ментора истраживачу-докторанду 
стипендисти Министарства за науку и технолошки развој Дарка Димовског на Пројекту 
„Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни 
систем Републике Србије“, бр. 149043Д, који финансира Министарство науке и заштите 
животне средине Републике Србије, 2006-2010. 

Од школске 2007/2008 године кандидаткиња је била менторка у изради приступних 
радова докторанада (3); и семинарских радова (2). Чланица је комисије за извођење 
следећих испита на Докторским академским студијама права: квалификационих испита, 
приступних испита и испита на Докторским академским студијама права из предмета: 
Кривично право, Кривично процесно право, Криминологија, Пенологија, Малолетничко 
кривично правосуђе и Судска психијатрија. Рецензенткиња је више радова/чланака 
докторанада за испуњење предиспитних обавеза, као и менторка у изради чланака 
неопходних за стицање компетенција кандидата за пријаву докторских дисертација. 
 

Докторске дисертације и магистарски радови: 
   
1) Коменторство, чланство у комисијама за израду и одбрану докторских 

дисертација: 
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КОМЕНТОРСТВО: 
а) Кандидаткиња је именована за члана Комисије за оцену подобности теме под 

називом "Ресторативна правда и кривичноправни систем" и испуњености услова кандидата 
мр Сање Ћопић, за израду докторске дисертације, одлуком Наставно-научног већа 
Факултета бр. 01-3446 од 15.11.2007. године. 

На основу чл. 200 Статута Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу, на 
седници од 20.12.2007. године донело је одлуку бр. 01-4022/13-2007 да се за коменторе 
код израде докторске дисертације под називом „Ресторативна правда и кривичноправни 
систем“ кандидаткиње мр Сање Ћопић одређују: проф. др Слободанка Константиновић 
Вилић и проф. др Миомира Костић. 

  
ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈАМА ЗА ОЦЕНУ ПОДОБНОСТИ И ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА: 
 
а) Кандидаткиња је именована за члана Комисије за оцену научне заснованости 

предложене теме докторске дисертације: „Алтернативе краткотрајним казнама затвора“, 
кандидата мр Данице Васиљевић, одлуком Наставно-научног већа Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду бр. 3/145 од 14.7.2006. године. 

б) Одлуком Наставно-научног већа  ПФН бр. 01-2582/24-2008 од 26.6.2008. године 
образована је Комисија за оцену подобности теме под називом: „Кривичноправна заштита 
животне средине“ и испуњености услова кандидата мр Вере Гласновић-Ђони за израду 
докторске дисертације. 

 
ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈАМА ЗА ОЦЕНУ ПОДОБНОСТИ ЗА ЈАВНУ ОДБРАНУ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА: 
 

а) Одлуком Наставно-научног већа  ПФН бр. 01-2582/21-2008 од 26.6.2008. године 
образована је Комисија за оцену подобности за јавну одбрану докторске дисертације под 
називом „Разбојништво – кривичноправни и криминалистички аспект“ кандидата мр 
Љубише Здравковића. 

б) Одлуком Наставно-научног већа  ПФН бр. 01-606/13-2010 од 9.3.2010. године 
образована је Комисија за оцену подобности за јавну одбрану докторске дисертације под 
називом „Одговорност правних лица за кривична дела“, кандидата мр Вељка Икановића. 

в) Одлуком Наставно-научног већа  ПФН бр. 01-606/14-2010 од 9.3.2010. године 
образована је Комисија за оцену подобности за јавну одбрану докторске дисертације под 
називом „Ресторативна правда и кривичноправни систем“, кандидата мр Сање Ћопић. 

Кандидаткиња је дописом бр. 02-729 од 16.3.2010. године обавештена да је писац 
извештаја за кандидата мр Сању Ћопић. 

 
2) Коменторство, чланство у комисијама за израду и одбрану магистарских теза: 
 
КОМЕНТОРСТВО: 
 
а) Кандидаткиња је именована за члана Комисије за оцену подобности и научне 

заснованости теме под називом "Кривичноправна заштита физичког интегритета" 
кандидата Бојана Гламочлије, за израду магистарске тезе, одлуком Наставно-научног већа 
Факултета бр. 01-914/8-2007 од 29.3.2007. године. Одлуком бр. 01-1367/13-2007 од 
10.5.2007. године одређено је да коментори код израде магистарске тезе 
"Кривичноправна заштита физичког интегритета" кандидата Бојана Гламочлије буду: 
проф. др Драган Јовашевић и проф. др Миомира Костић. 
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Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-1419/33-2008 од 10.4.2008. 
године, образована је Комисија за оцену испуњености услова кандидата Бојана Гламочлије 
и оцену подобности магистарске тезе под називом: "Кривичноправна заштита физичког 
интегритета", за јавну одбрану, у чијем саставу је и канддиаткиња проф. др Миомира 
Костић. 

Одлуком Наставно-научног већа  ПФН бр. 01-1954/12-2008 од 21.5.2008. године 
образована је Комисија за јавну одбрану магистарске тезе под називом "Кривичноправна 
заштита физичког интегритета" кандидата Бојана Гламочлије у чијем је саставу и 
кандидаткиња. 

 
ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈАМА ЗА ОЦЕНУ И ЈАВНУ ОДБРАНУ 

МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА: 
 
а) Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2007. године, а на основу чл. 123 ст. 3 
Закона о високом образовању и чл. 40 Статута и предлога Већа одељења за превенцију и 
ресоцијализацију донело је одлуку бр. 3/135 од 3.12.2007. године, о образовању Комисије 
за оцену и јавну одбрану урађене магистарске тезе под називом „Насиље у породици и 
малолетничка делинквенција“, кандидата Биљане Михић, чији је члан и проф. др Миомира 
Костић. 

 
 
 
3) Менторство у изради семинарских и специјалстичких радова на 

последипломским студијама:  
 
а) др Миомира Костић именована је за  ментора у изради и јавној дискусији и 

одбрани семинарског рада  "Феноменолошке карактеристике организованог 
криминалитета", на последипломским студијама на смеру за Кривично право, кандидата 
Бојана Вујачића. Рад је одбрањен 29. септембра 2006. године. 

б) Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-1954/13-2008 од 21.5.2008. 
образована је Комисија за оцену подобности кандидата Александре Ристић и теме под 
називом „Заводске мере према малолетницима изречене на подручју Окружног суда у 
Зајечару“, за израду специјалистичког рад. Кандидаткиња је у саставу ове Комисије. 
 

 
б) Преглед ангажовања у развоју других делатности на Факултету 

 
Кандидаткиња је учествовала у припремама, организацији и одржавању више 

научних и стручних скупова, саветовања и огруглих столова у организацији Катедре за 
кривичноправне науке и Института за правна и друштвена истраживања Факултета. 

Била је чланица Програмског одбора научне конференицје „Изградња правног 
система Републике Србије“, која је одржана на Правном факултету у Нишу 18. маја 2007. 
године. 

Била је члан Организационог одбора за одржавање Округлог стола „Реформа 
кривичног правосуђа“, који је одржан на Правном факултету у Нишу 21.12.2009. године. 

Од заснивања радног односа на Факултету кандидаткиња је учествовала у раду 
његових стручних органа и активностима које је Факултет предузимао. Одлукама 
Наставно-научног већа Факултета и декана кандидаткиња је именована за: 

- заменика шефа Катедре за мандатни период 2006-2009. године, на предлог 
Катедре за кривичноправне науке; 
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- члана Редакционог одбора Зборника радова наставника и сарадника за период 
1.10.2006-30.9.2009. године, одлуком Декана Факултета; 

- Радну групу за науку и научно-истраживачки рад као и Радну групу за издавачку 
делатност 15. марта 2007. године, решењем Декана Факултета;  

- члана Издавачког савета Центра за публикације Правног факултета у Нишу за 
период од три године, почев од 1.10.2006. године, као и за уредницу едиције "Зборници". 
Решењем декана од 12.11.2009. године, др Миомира Костић именована је за члана 
Издавачког савета Центра за публикације Правног факултета у Нишу за период од 3 
године, почев од 1.11.2009. године; 

- члана Библиотечког одбора Правног факултета у Нишу, за период од 8.11.2006. 
године до 30.9.2010. године, као и до 30.9.2013. године; 

- управницу Правне клинике Правног факултета у Нишу, у периоду од 1.11.2006-
30.9.2009. године, решењем декана. Декан Правног факултета именовао је кандидаткињу 
за још један мандатни период од 01.10.2009-30.09.2010. године и до 30.9.2013. 

- члана Комисије за припрему Нацрта текста студијског програма академских и 
струковних студија Правног факултета у Нишу у складу са Законом о високом образовању; 

- члана Научног већа Центра за правна и друштвена исттраживања Правног 
факултета у Нишу, са трајањем мандата до 30.9.2009. године; 

- члана Одбора за перманентно образовање 24. маја 2007. године; 
- члана Уређивачког одбора WEB SITE-а Правног факултета, одлуком декана бр. 

01-3117 од 22.10.2007. године; 
- члана Комисије за рангирање кандидата за упис студената у прву годину 

основних студија  за школску 2008/2009 годину, одлуком декана  бр. 01-2572/2008 од 23. ју 
на 2008; 

- заменицу члана Комисије за полагање квалификационог испита за студенте 
докторских студија који немају одговарајућу просечну оцену из чл. 4 Правилника о 
докторским студијама, одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу бр. 01-
4409/16-2008 од 21.11.2008. године.  

На седници Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу, одржаној 
26.10.2006. године др Миомира Костић изабрана је за члана Савета Правног факултета у 
Нишу из реда професора, на период од три године. 

Кандидаткиња је била одређена за субкоординаторку на реализацији Пројекта 
Бесплатна правна помоћ на Правној клиници, чији је носилац Адвокатска комора у Нишу, 
и Правни факултет у Нишу, као партнерска организација на Пројекту, у периоду од 1. 
септембра 2007. до 29. фебруара 2008. године. 

Кандидаткиња је на позив руководиоца Пројекта: „Приступ правосуђу – 
инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, 
као учесница на Пројекту и коауторка монографије „Право на правну помоћ и квалитет 
правне помоћи пружене грађануима у кривичном поступку и поступку издржавања казне“, 
присуствовала промоцији публикација објављених у оквиру рада на Пројкету. Промоција 
је одржана на факултету 17. октобра 2007. године.  

Кандидаткиња је На основу чл. 142 Статута, Наставно-научно веће Правног 
факултета у Нишу, на седници од 20.12.2007. године, донело је одлуку бр. 01-4022/9-2007 
којом се проф. др Миомира Костић именује за члана Одбора за квалитет. На основу чл. 10 
Правилника о квалитету (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 104/07) Одбор за квалитет 
на седници одржаној 26.12.2007. године, донео је одлуку бр. 03-4155/2-07 о избору 
заменика прдседника Одбора за квалитет, којом се проф. др Миомира Костић, ванредна 
професорка Правног факултета у Нишу бира за заменицу председника Одбора за квалитет 
за мандатни прериод од 3 године. 

На основу чл. 142 Статута и Извештаја комисије за спровођење тајног гласања за 
избор чланова Одбора за квалитет бр. 01-3700 од 23.12.2010. године, Наставно-научно веће 
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Правног факултета у Нишу, на седници од 23.12.2010. године, донело је одлуку бр. 01-
3605/6-2010 којом се проф. др Миомира Костић бира за члана Одбора за квалитет, из реда 
наставника. 

Проф. др Миомира Костић и асистенткиња мр Душица Миладиновић уреднице су 
дела Сајта Факултета, који приказује рад Правне клинике. 

 
МИШЉЕЊЕ О АНГАЖОВАЊУ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ 
 

Др Миомира Костић има дугогодишње наставно искуство, које је стицала у свим 
звањима у професионалној каријери на Правном факултету у Нишу, почев од звања 
асистент-приправник до звања ванредни професор. Одлична је познаватељка области 
криминологије, пенологије, виктимологије и клиничког правничког образовања. У раду са 
студентима/студенткињама има објективне критеријуме које успешно примењује у држању 
свих облика наставе и извођења испита и колоквијума. Корисним саветима, 
консултацијама, помаже им да савладају наставно градиво, припреме семинарске радове и 
испуне друге обавезе предвиђене студијским програмом. Кандидаткиња поседује добре 
реторичке способности, а у раду са студентима примењује интерактивне облике наставе и 
савремена педагошка средства. Веома успешно мотивише студенте да похађају наставу из 
предмета које предаје, као и оних који припадају групи опционих предмета, где је 
ангажовање самих студената битно за успостављање активних облика наставе. Теме из 
наведених предмета на настави илуструје бројним примерима, радо и пажљиво слуша и 
прихвата мишљења студената, која уграђује у своја излагања наставне материје будућим 
генерацијама приступ према извесним темама у наредним генерацијама. У складу са 
осавремењеним програмима наставних предмета, балговремено припрема и објављује 
уџбенике, приручнике и друге наставне материјале, самостално и коауторски, а у складу са 
силабусима који су истакнути на почетку сваке календарске године. Питања 
осавремењивања наставе за кандидаткињу првенствено имају своју подлогу у ставовима 
Катедре за кривичноправне науке, али и у изнетим искуствима и усвојеним одлукама на 
седницама Наставно научног већа Факултета. 

Посебно је значајан допринос кандидаткиње и њено ангажовање на месту 
управника Правне клинике Правног факултета у Нишу, али и као наставника на Правној 
клиници. То је омогућило великом броју студената да учествују у раду Правне клинике на 
пружању бесплатне правне помоћи социјално угроженим категоријама становништва из 
нашег града, чиме непсоредно досприноси реализацији добровољног рада студената у 
локалној заједници. Њен је посебан допринос на афирмацији Правне клинике и 
ангажовању наставника и сарадника са свих катедара да учествују у раду Правне клинике. 

Кандидаткиња је учествовала у припремама, организацији и одржавању више 
научних и стручних скупова, саветовања и огруглих столова у организацији Катедре за 
кривичноправне науке и Института за правна и друштвена истраживања Факултета. Од 
заснивања радног односа на Факултету кандидаткиња је учествовала у раду његових 
стручних органа и активностима које је Факултет предузимао. 

На основу резултата у развоју наставе и других делатности на Факултету 
,приказаних у прегледу Извештаја, Комисија закључује да је кандидаткиња дала значајан 
допринос припреми и реализацији наставних активности на Правном факултету у Нишу. 
Поред тога, активно је учествовала и учествује на научних скуповима посвећених настави 
и педагошком раду који се организују на Факултету и Универзитету у Нишу.  

Полазећи од резултата приказаних у прегледу и описног вредновања конкретних 
резултата кандидаткиње датих у овом мишљењу, Комисија закључује да је др Миомира 
Костић знатно допринела припреми, реализацији и развоју квалитета наставе и других 
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делатности на Правном факултету у Нишу, па је тиме постигла задовољавајући степен 
учешћа у настави и квалитету извођења наставе. 
 
III) ПЕДАГОШКИ РАД КАНДИДАТКИЊЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 
ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

  
Након избора у наставничко звање ванредни професор, октобра 2006. године, 

кандидаткиња обавља све облике наставе на предметима: Криминологија на четвртој и 
Пенологија на трећој (четвртој години студија). Од усвајања Наставног плана из 2003. 
године, од школске 2004/05. године обављала је све облике наставе за студенте са 
Кривичноправне изборне групе (предмет Пенологија). 

Од 2005. године кандидаткиња обавља и наставу на изборном предмету 
Виктимологија, на четвртој години основних студија. Број пријављених студената је био 
такав да је до сада увек одржавана редовна настава кроз предавања и вежбе. Кандидаткиња 
је и из овог предмета редовно обављала консултације, колоквијуме, руководила израдом 
семинарских радова.  

По први пут у школској 2010/11 години, заједно са предметном професорком др 
Слободанком Константиновић Вилић обавља наставу из предмета Пенологија и 
Виктимологија, као опционим предметима на трећој години основних академских студија 
права. Активно учествује у изради и прилагођвању постојећих силабуса, допуни 
библиографских одредница и плану наставе из свих предмета на Програму основних 
академских и Докторских академских студија права. 

До сада, кандидаткиња је била коменторка при изради 1 магистарске тезе и 
коменторка при изради 1 докторске дисертације. Била је чланица комисија за оцену и јавну 
одбрану: 3 докторске дисертације и то у периоду после избора у звање ванредног 
професора; 2 магистарске тезе; коменторство у изради 1 докторске дисертације и 1 
магистарског рада. 
 
 

МИШЉЕЊЕ О ПЕДАГОШКОМ РАДУ КАНДИДАТКИЊЕ 
 

У својој досадашњој професионалној каријери, почев од првог избора у звање 
асистент приправник до избора у звање ванредни професор, др Миомира Костић је стекла 
богато педагошко искуство. Од избора у прво сарадничко звање на правном факултету у 
Нишу, кандидаткиња је држала вежбе, консултације, колоквијууме и руководила израдом 
семинарских радова, а од избора у звање доцента држала је и предавања и изводила испите 
из предмета за које је бирана. У летњем семестру школске 2002/03. године доц. др 
Миомира Костић изводила је наставу и оцењивала студенте из основних студија на 
Дефектолошком факултету Универзитета у Београду за наставни предмет Криминологија 
са малолетничком делинквенцијом, на смеру Превенција и ресоцијализација лица са 
поремећајима у понашању. Током своје наставничке каријере у звању доцента, 
кандидаткиња је, поред наставног рада на основним студијама, била укључена у рад 
последипломских студија на матичном Факултету, као и на Дефектолошком факултету 
Универзитета у Београду (садашњи Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију). 
Посебно је била ангажована на припреми и извођењу теренске наставе на овим 
предметима. Организовала је посете установама за извршење кривичних санкција 
институционалног карактера у Републици Србији. 

Наставу обавља савесно, квалитетно и у свом досадашњем педагошком раду 
показала је способност да своје знање пренесе на студенте и створи им основу да успешно 
савладају градиво из наставних предмета које предаје. Своје знање преноси студентима 
крајње коректно, у релаксирајућој атмосфери, чиме им даје подстрек за рад. Редовно и 
крајње тачно одржава наставу на свим предметима, како обавезним тако и изборним. У 
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анкетирању њеног досадашњег рада у школској 2007/08, 2008/09, 2009/10. школској 
години добила је високе оцене и похвалне коментаре за све предмете на којима је изводила 
наставу. 

Осим основних студија, савесно, марљиво и коректно учествује и у свим облицима 
наставе на Докторским академским студијама права на факултету. 

До сада, кандидаткиња је била коменторка при изради 1 магистарске тезе и 
коменторка при изради 1 докторске дисертације. Била је чланица комисија за оцену и јавну 
одбрану: 3 докторске дисертације и то у периоду после избора у звање ванредног 
професора; 2 магистарске тезе. 

Имајући у виду оцену учешћа у анстави, оцену квалитета наставе и мишљење о 
педагошком раду кандидаткиње, као завршна оцена може се констатовати да је др 
Миомира Костић дала допринос наставном раду на потребном нивоу. 

 
 
 
 
 
 

IV) ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА И ДОПРИНОС 
АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ 
ПРОФЕСОРА 

а) Обезбеђење научно-наставног подмлатка  
Од избора у свање ванредног професора, кандидаткиња је у више наврата била у 

комисијама за писање извештаја за пријем асистената и сарадника у настави: 
а) Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-1035/12-2010 од 16. 4.2010. 

године именована је Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс 
за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област на 
Правном факултету у Нишу, чији је члан кандидаткиња, која је уједно именована и за 
писца извештаја. 

б) Одлуком Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију од 
22.2.2011. године образовна је Комисија за припрему извештаја за избор сарадника у звање 
асистента за ужу научну област Криминологија, пенологија и виктимологија, чији је 
кандидаткиња проф. др Миомира Костић члан. 

в) Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-330/12-2010 од 11.2.2010. 
године именована је Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс 
за избор једног сарадника у настави за ужу Кривично-правну научну област на Правном 
факултету у Нишу, чији је члан кандидаткиња. 

г) Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-811/4-2008 од 7.3.2008. 
године, проф. др Миомира Костић именована је за члана Комисије за писање извештаја за 
избор једног сарадника у настави за ужу Кривичноправну научну област. 

 
 
б) Допринос академској и широј заједници 
После избора у звање ванредног професора кандидаткиња је присуствовала  већем 

броју едукативних програма, округлим столовима, тренинзима и скуповима, у својству 
учеснице, у циљу стицања, побољшања и развијања својих научних и наставних 
компетенција и вештина: 

- Округлом столу: "Место ресторативног права у малолетничком правосуђу" који је 
у организацији Центра за медијацију Ниш и Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш, 
одржан 26. јула 2006. године у Скупштини Града Ниша. На скупу су учествовали 
стручњаци-практичари који се у свом свакодневном професионалном ангажовању сусрећу 
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са применом ресторативне правде, као и стручњаци који учествују у доношењу 
подзаконских аката везаних за примену ресторативног малолетничког правосуђа; 

 - Панелној дискусији 27. септембра 2006. године на којој је изложила резултате 
свога рада на пројекту "Приступ правосуђу - инструменти за импелементацију европских 
стандарда у правни систем Републике Србије", када је саопштила податке о објављеним 
радовима, као и о радовима чије се објављивање очекује и презентовала основне научне 
хипотезе и закључке који су у радовима изложени. С обзиром на то да део свог рада 
реализује у оквиру друге подтеме пројекта "Истраживање актуелне судске и 
управноправне праксе настале применом реформисаних судских и управних поступака", 
том приликом је представила методологију, план и динамику истраживања; 

- Округлом столу “Миленијумски циљеви у Србији: Ка родно сензитивној 
популационој политици“, у организацији Министарства за рад, запошљавање и социјалну 
политику РС, Комисије за родну равноправност и једнаке могућности Скупштине града 
Ниша, Регионалне привредне коморе у Нишу и Женског истраживачког центра из Ниша, 
дана 6. октобра 2006. године у Нишу; 

- тренинг програму Центра за женско предузетништво „Теодора“, при Регионалној 
привредној комори Ниша, на тему „Операционализација Центра за женско предузетништво 
у Регионалној привредној комори Ниша“, који је одржан 18. новембра 2006. године; 

- презентацији Седмог оквирног програма Европске уније за истраживање, развој и 
огледне активности (ФП 7) који је одржан на Универзитету у Нишу 20. фебруара 2007. 
године, у сесији Socio-Economic sciences and Humanities SEEERA NET; 

- као учесница на пројекту „Установљавање клинике за женска права на Правном 
факултету у Нишу“, кандидаткиња је присуствовала дводневном тренингу који је 
обухватио две области: активно учење и стандарди родне равноправности, одржаном на 
Правном факултету у Нишу 14. и 16. марта 2007. године; 

- презентацији мултимедијалног пројекта "Language 4 Law" из области права и 
енглеског језика правне струке 27. марта 2007. године на Факултету; 

- Округлом столу „Кривично дело насиља у породици“: Правосудна пракса у 
Београду и Нишу у 2006. години“ у Нишу 8. октобра 2007. године; 

- свечаној академији поводом обележавања 35 година постојања Адвокатске 
коморе у Нишу, на позив Коморе у својству управнице Правне клинике Правног факултета 
у Нишу:; 

- једнодневој обуци ради успешне реализације Програма практичне обуке на 
пројкету „Бесплатна правна помоћ на правној клиници“, присуствовала је Тренингу за базу 
података, који је одржан у уторак 08.04.2008. у Београду, у организацији UNDP 

- састанку са представницима агенција УН (UNODC, IOM, UNHCR) који је био 
организован са циљем реализације Програма клиничког правничког образовања за борбу 
против трговине људима, који је одржан 15. јануара 2009. године. 

Министарство здравља Републике Србије именовало је др Миомиру Костић у 
Етички одбор Клиничког центра Ниш за прекид трудноће у здравственој установи, на 
период од две године, почев од 9.12.2006. године. Новим Решењем о именовању чланова 
Етичког одбора Клиничког центра Ниш за утврђивање постојања услова за прекид 
трудноће после навршених 20 недеља трудноће од 11.5.2010. године, др Миомира Костић 
именована је за заменика члана на период од 2 године. 

Др Миомира Костић присуствовала је свечаној седници Етичког комитета 
Клиничког центра у Нишу и предавању на тему "Етика научноистраживачког рада у 
биомедицини" у амфитеатру Института за патологију дана 3.11.2006. године, поводом 120. 
годишњице болничког здравства у Нишу. 

Др Миомира Костић именована је за члана Редакције часописа "Пешчаник" 
20.10.2006. године, са обавезом да учествује у осмишљавању и конципирању часописа, 
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прегледа радове, даје мишљења и сугестије ауторима и буде промотер на промоцији 
часописа. 

На промоцији четвртог броја часописа Пешчаник др Миомира Костић била је 
промотерка четири чланка из дела : „Два века битке код Делиграда, осамдесетосам година 
пробоја Солунског фронта и ослобођења Ниша“, на дан 23.11.2006. године у Нишу. 

Кандидаткиња је била промотерка петог броја часописа Пешчаник и то посебног, 
трећег поглавља часописа под називом „Правне науке кроз историју и време“, за који су 
прилоге написали и објавили наставници и сарадници Правног факултета у Нишу, на дан 
1. 11.2007. године. 

Кандидаткиња је била промотерка седмог броја часописа Пешчаник, посвећеном 
јубилеју два века Чегра, и то радова из: друге целине „Историјски догађаји – годишњице, 
теме“, треће целине: „Право кроз историју и време“, четврте целине: „Култура и 
образовање“, пете целине „Архивистика“, и шесте целине: „Сећање“, дана 20.5.2009. 
године. 

Рецензирала је чланке за часописе: „Темида“ (видети: Петрушић, Н., Николић-
Ристановић, В., Ковачевић-Лепојевић, М., „Обележавање десетогодишњице нашег 
часописа Темида“, Темида , март 2009., стр. 71.); „Пешчаник“, „Теме“, Социјална мисао“. 

Била је рецензенткиња монографије: И. Поповић, М. Војиновић, Љ. Марковић, И. 
Барун, Пружање бесплатне правне помоћи у граду Нишу, Истраживачки пројекат, Правни 
факултет у Нишу, Ниш, 2010., стр. 71 

Научни часопис националног значаја са рецензијама, Социјална мисао (часопис за 
теорију и критику социјалних идеја и праксе), који излази у Београду, у броју 1 јануар-март 
2007., на стр. 197. отпочео је представљање истакнутих ликова својих сарадника. Наиме, у 
овом броју часопис је донео портрете истакнутих стручњака у области осцијалне политике, 
социјалног рада и социјалних девијација, чланова Редакције и аутора бројних радова 
објављених у овом часопису. У овом броју на страни 201-201 представљена је кратка 
биографија и библиографија др Миомире Костић. 

Кандидаткиња је присуствовала конституционом састанку Центра за контролу 
квалитета на Универзитету у Нишу 26. маја 2010. године, у својству заменика председника 
Одбора за квалитет. Била је учесниаца и у Радионици за имплементацију Темпус пројекта 
„Унутрашње обезбеђење квалитета на универзитетима у Србији“, која је одржана на 
Универзитету у Нишу 1. јуна 2010. године. 

На основу члана 55. Закона о високом образовању и чл. 44. и 47. Статута 
Универзитета у Нишу, Сенат Универзитета у Нишу, на предлог ректора, на седници 
одржаној 22.6.2010. године, донео је Одлуку о именовању чланова Одбора за обезбеђење 
квалитета Универзитета у Нишу. За члана Одбора са Правног факултета у Нишу 
именована је проф. др Миомира Костић. 

Проф. др Миомира Костић одређена је за координаторку пројекта Бесплатна 
правна помоћ на Правној клиници, чији је носилац Правни факултет у Нишу, док је 
Адвокатска комора у Нишу, партнер на Пројекту, који финансира UNDP – Фонд за 
бесплатну правну помоћ. Пројекат ће се реализовати од 1. априла до 1. децембра 2008. 
године.  

Била је гост уредник за тему броја „Насиље у спорту“, Социјална мисао, часопис за 
теорију и критику социјалних идеја и праксе, тема броја: Насиље у спорту, јануар-март, 
1/2009. 

Проф. др Миомира Костић, одређена је за водитељку Округлог стола, под називом: 
„Виктимизација остарелих“, на XVI Октобарским сусретима: „Развој као доживотни 
процес (подршка, проблеми, потребе)“, у организацији Центра за социјални рад „Свети 
Сава“ Ниш – Саветовалиште за породицу, Ниш, који је одржан од 28-29. октобра 2010. 
године. 
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Проф. др Миомира Костић, заједно са проф. др Радмилом Ковачевић-Куштримовић 
и студентима Илијом Петрушићем и Селеном Радојевић, учествовала је на конститутивној 
седници Мреже универзитетских правних клиника, која је одржана у Београду 23. 
новембра 2010. године, у просторијама Мисије ОЕБС-а за Србију. Том приликом усвојена 
су: Правила Мреже универзитетских правних клиника у Србији, као и Минимални 
стандарди за рад универзитетских правних клиника у Србији. 

 
 
 

МИШЉЕЊЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА И О 
ДОПРИНОСУ АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 
 

Током своје професионалне каријере, поред рада на основним академским 
студијама, др Миомира Костић је учествовала у свим активностима (вежбе, предавања, 
консултације, испити) у реализацији студијских програма на специјалистичким, 
магистарским и докторским студијама у оквиру уже кривичноправне научне области. Осим 
тога, била је члан више комисија и ипитивачица на пријемним и квалификационим 
испитима за упис на последипломске, специјалстичке и докторске студије. На 
последипломскимс тудијама на Факултету била је менторка при изради и руководитељка 
одбране неколико семинарских радова из предмета криминологија. 

Кандидаткиња је у летњем семестру школске 2002/03. године доц. др Миомира 
Костић изводила је наставу и оцењивала студенте из основних студија на Дефектолошком 
факултету Универзитета у Београду за наставни предмет Криминологија са малолетничком 
делинквенцијом, на смеру Превенција и ресоцијализација лица са поремећајима у 
понашању. Током своје наставничке каријере у звању доцента, кандидаткиња је, поред 
наставног рада на основним студијама, била укључена у рад последипломских студија на 
матичном Факултету, као и и на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду 
(садашњи Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију).  

До сада, кандидаткиња је била коменторка при изради 1 магистарске тезе и 
коменторка при изради 1 докторске дисертације. Била је чланица комисија за оцену и јавну 
одбрану: 3 докторске дисертације и то у периоду после избора у звање ванредног 
професора; 2 магистарске тезе. 

  Од избора у свање ванредног професора, кандидаткиња је у више наврата била у 
комисијама за писање извештаја за пријем асистената и сарадника у настави: 3 пута на 
Правном факултету у Нишу и 1 на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у 
Београду. 

Учествовала је у реализацији програма перманентног образовања. Рецензирала је 
већи број радова који се објављују у следећим часописама: Теме (часопис међународног 
значаја); Социјална мисао, Темида, Зборник радова Правног факултета у Нишу (часописи 
националног значаја); Пешчаник (научни часопис); као и 1 монографије.   

Др Миомира Костић је у току своје професионалне каријере остварила значајне 
резултате у обезбеђивању научно-наставног подмлатка у ужој кривичноправној научној 
области на Правном факултету Универзитета у Нишу. 

 
 
 

VI МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 

Комисија одређена за припрему извештаја за избор наставника у звање редовни 
професор или ванредни професор за ужу Кривичноправну научну област, после свестраног 
сагледавања поднешене пријаве на конкурс кандидаткиње, извршила је свестрану анализу 
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наставно-педагошког, научноистраживачког и стручног рада кандидаткиње др Миомире 
Костић и њеног доприноса раду академске и шире друштвене заједнице, па констатује да 
кандидаткиња има: 

 
- докторат наука из кривичноправне области за коју се бира; 
 
- позитивну оцену наставно-педагошког рада која је изражена у збирној оцени као 

допринос наставном раду на потребном нивоу;  
 
- коменторство при изради 1 магистарске тезе и коменторство при изради 1 

докторске дисертације; 
 
- учешће у комисијама за оцену и јавну одбрану: 3 докторске дисертације и то у 

периоду после избора у звање ванредног професора; 2 магистарске тезе; 
 
- остварене задовољавајуће резултате у развоју научноистраживачког подмлатка; 
 
- 2 објављена уџбеника (један од последњег избора) и 4 монографије (од тога 3 од 

последњег избора ранга М42), при чему наведене публикације припадају доминантно ужој 
научној области за коју се бира; 

 
- научне и стручне радове у домаћим и страним часописима ранга (од дана 

последњег избора): М24 - 2; М44 – 20; М53 – 13; М52 - 9; М51 – 2; М14 – 1; и М46 – 1; 
 
- саопштења на међународним и домаћим научним скуповима, конференцијама и 

учешћа у раду округлих столова, као и руковођење округлим столовима (22 учешћа); 
 
- уредништво у изради монографија, као и у часописима; 
 
- учешће у пројектима од националног значаја у области фундаменталних и 

примењених наука (12 пројеката); 
 
- значајан индекс цитираности, изузимајући аутоцитате; 
 
- допринос у обезбеђењу наставно-научног подмлатка на Факултету, као члан 

комисија за одбрану магистарских и докторских теза и као коментор; 
 
- остварен допринос у развоју академске и шире друштвене заједнице. 
 
На основу изложеног, Комисија је закључила да кандидаткиња др Миомира Костић 

испуњава услове за избор у звање редовног професора за ужу кривичноправну научну 
област из чл. 64 ст. 9 Закона о високом образовању и 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 звање наставника Правног факултета.  
  
 
 
 
 
 
 



IIPE,LI)IOr 

I1on3.3en11 O.D. H3HeTor MHWJbel-ba o HayYHOM, CTPYYHOM 11 11CTpm~<HBaYKOM pa.D.y 
npHjasJbeHe KaH)J,H)J,aTKHI-be, 1-heHOM )J,Onpt!HOCY p3.3Bojy HaCTaBe 11 ne)J,arOWKOM pa.D.y 11 
MI1WJbel-ba o HCnylheHOCTH ycnosa 3a 1136op y HacTaBHI1YKO 3Bal-be, KoM11c11ja HMa YacT )J,a 
je.D.HornacHo npe.D.JTO)!(I1 Beli.y y O)J.fOBapajyneM cacTasy ITpasHor <flaKynTeTa YHI1Bep3HTeTa y 
H11wy .D.a ycsoj11 no)J,HeTH lbsewTaj 11 YTBP.ll.l1 npe.D.nor .D.a ce .D.P MHOMHpa KocTI1n 113a6epe y 
3Bal-he pe.D.OBHor npo<flecopa 3a y)!(y KpHBHYHo-npasHy HayYHY o6nacT. 

LJJiaHOBI1 KOMHCHje 

4. ,[(p ,[(paraH JosawesHn, ·meT~ 

peno~~~1~" HHwy 
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