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НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско 

звање доцента, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право 

 
Одлуком Наставно-научног вијећа Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 

број ННВ: 1705/21 од 28.10.2021. године, именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас 

Српске“ дана 06.10.2021. године, за избор у наставника у академско звање доцента, ужа 

научна област Кривично право и кривично процесно право. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Иванка Марковић , предсједник 

Научна област: Право 
Научно поље : Право 

Ужа научна област: Кривично и кривично процесно право  

Датум избора у звање_редовног професора, 25.01.2012. године  
Универзитет у Бањој Луци  

Правни факултет ________________________________ 

2. Проф. др Младенка Говедарица, члан 

Научна област: Право 
Научно поље: Право  

Ужа научна област: Кривично и кривично процесно право  

Датум избора у звање варедног професора, 16.07.2018. године  
Универзитет у Источном Сарајеву   

Правни факултет 

3. Проф. др Драгана Чворовић, члан 

Научна област: Право 
Научно поље:  Право 

Ужа научна област: Казнено право  

Датум избора у звање ванредног професора, 11.06.2021. године 
Криминалистичко – полицијски универзитет у Београду 

 

 

 

                                                
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат: 2 

1. Др Игор (Здравко) Петковић 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове3 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 394. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном вијећу Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Број: 01-C-276-XXII/21 од 30.09.2021. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 06.10.2021. године 

Број кандидата који се бира 

1 (један)  

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Кривично право и кривично процесно право 

Број пријављених кандидата 

1 (један)  

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Игор (Здравко) Петковић 

Датум и мјесто рођења 

01.02.1977. године, Сарајево Центар 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву; 

Парламентарна Скупштина БиХ; 

                                                
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

„Електродистрибуција“ а.д, Пале; 

Правни факултет Пале. 

Звања/радна мјеста 

Виши асистент, Савјетник Предсједавајућег Дома народа ПСБИХ, Шеф службе за 

обраду жалби, асистент 

Научна област 

Кривично право и кривично процесно право 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

/// 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Пале, упис 1998/99, завршетак 2002. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

Дипломирани правник – 9,40 (студент генерације) 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Београду, година уписа – 2002;  

наставак постдипломског студија: Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву, година уписа – 2011, година завршетка – 2012. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Кривично право 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар правних наука – 9,00 

Наслов магистарског рада 

„Кривичноправни оквир кажњавања у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Кривично право и кривично процесно право 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву,  

Пријава докторске дисертације 2013. године; 

Датум одбране докторске дисертације 03.09.2021. године (са одликом) 

Наслов докторске дисертације 

„Пореска утаја или превара“ 

Ужа научна област 

Кривично право и кривично процесно право 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 1. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Асистент – 2006 – 2012., 

2. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Виши асистент – 2012; Виши 

асистент (реизбор) 01.11.2017. године (на период од пет година)  

26. 

                                                
5 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

''Утаја пореза у законодавству Босне и Херцеговине''  

Годишњак Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, година  III, број 

1/12;  

 

Аутор у раду врши анализу и компарацију домаћих позитивноправних рјешења 

указујући на значај кривичног дјела пореске утаје као и на потребу њеног 

свеобухватнијег проучавања, јер у односу на многа друга кривична дјела, у научној и 

стручној обради овом кривичном дјелу није посвећивана довољна пажња која је у 

сразмјери са њеним значајем.  

Реформа у области кривичног законодавства , извршена 203 године, кривичноправну 

материју регулисала је по принципу паралелноподијељење законодавне надлежности. 

Општи дио кривичног закона регулисан је паралелно (и углавном уједначено) кроз 

четири кривична закона, док је посебни дио садржински прилагођен нивоу на ком је 

конкретан кривични закон донесен и у погледу њега надлежност је подијељења. 

Упркос истовјетној кривичноправној баштини четири законодавца кривично дјело 

пореске утаје различито су назвала и конституисала. Сврставајући га у различите 

главе посебног дијела кривичних закона, на различит начин су опредијелили његов 

карактер. 

Иако је укидањем привредног преступа, као категорије деликта, донекле растерећен 

систем, увођење кривице правних лица за кривична дјела подразумијевало је 

системске измјена прилагођене овој категорији учинилаца. Бројне надлежности и 

бланкетни карактер додатно усложњавају разумијевање пореске утаје.  

 

''Нешто о подобности за кривичну одговорност''  

Годишњак Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, година  III, број 

/12;  

 

 Намјера аутора је да без претензија у границама задатог формата на прегледан 

начин систематизује позитивноправне одредбе којима се прописује основ 

одговорности и којима је регулисан статус три категорије субјеката: физичка 

лица, малољетника и правних лица (иако су и малољетници физичка лица, оваква 

подјела је извршена уз уважавање законских разграничења у кривичном праву Босне и 

Херцеговине). 

 

 

 

''Кривично дјело обмањивање купаца'',  

Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, број 7/2013; 

 

Аутор у раду скреће пажњу на кривично дјело обмањивање купаца чија је научна и 

стручна обрада у несразмјери са обимом његовог вршења. Привредни систем 

успостављен по принципима отвореног тржишта, слободе привређивања и 

конкуренције, несметаног кретања роба и капитала, условљава и томе прилагођену 

кривичнправну заштиту. Аутор указује да се инкриминацијом обмањивање купаца 

                                                                                                                                               
6 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

заштита пружа привредном систему кроз сузбијање нелојалне конкуренције, али 

њен  примарни циљ је обезбјеђивање заштите потрошача. Значај инкриминације 

истакнут је и у низу међународних конвенција (Римска конвенција о мјеродавном 

праву за уговорне односе из 1980., Хашка конвенција о мјеродавном праву за одређене 

потрошачке продаје и Хашка конвенција о мјеродавном праву за одговорности 

произвођача за своје производе из 1973. године.   

 

''Законодавни експресионизам или експериментализам (од реформе кривичног 

законодавства 2003. године до данас)'' 

Годишњак Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, година  IV, број 

1/13; 

 

Аутор у раду разматра крупније измјене Кривичног закона Репбулике Српске које су 

извршене у периоду од његовог доношења 2003. године до августа мјесеца 2013. 

године. У раду се покушава указати чиме се руководио законодавац и у коликој мјери 

је његовом активношћу у једној деценији створена основа за остварење сврхе 

кривичног права. 

Првобитни законски тест претпио је низ измјена и допуна. Ове изјене само су 

једним својим дијелом биле „козметичке“ природе, у остатку тицале су се важних 

кривичноправних института чије одређење неизоставно утиче на остатак 

законског текста и одређује његово  тумачење и примјену.  

Акценат у раду је подсјећање на немогућност измјене друштвене стварности 

учесталим измјенама законског текста.    

 

''Нeпријављивање кривичног дјела или учиниоца'', 

Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“, Источно Сарајево, 

2014. 

 

У раду се анализира инкриминација из главе кривичниих дјела против правосуђа, 

акценат се ставља на законску обавезу пријављивања кривичног дјела и учиниоца као 

и анализу услова чијим испуњењем појединац улази у криминалну зону. 

Непријављивање кривичног дјела или учиниоца је инкриминација којом се осигурава  

несметано обављање функције органа ког (не)критички сматрамо кључним за 

приближавање и остварење идеала правне државе. 

Радом се указује на сопствени дио одговорности сваког грађанина, којих треба бити  

свјестан прије давања суда о тежини, дометима и одговорности носилаца 

правосудних функција. 

 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора7 

„Шта се догодило са гарантивном функцијом кривичног права?“ 

Рад излаган на X међународном научном скупу поводом Дана Правног факултета на 

тему „Противрјечја савременог права“  30.10.2021. године и биће објављен у 

истоименом зборнику радова. 

                                                
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

Народна Скупштина Републике Српске Законом о измјенама и допунама Кривичног 

законика из 2021. године унијела је извјестан број промјена у законски текст из 

2017. године. У овом раду анализираћемо једну од тих измјена која, како са 

теоријског тако и са практичног и искуственог становишта, ствара потешкоће.  

Законска могућност тзв. „откупа казне“ без сумње може бити подведена под 

„Противрјечја савременог права“ јер је у колизији са елементарним принципима на 

којима почива Кривично право. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

У универзитетској настави је преко 16 година. Наставне обавезе у оквиру редовне 

наставе изводи све године на Кривичноправној катедри на предметима Кривично 

право I  и Кривично право II, а изводио је и вјежбе из предмета Криминологија са 

пенологијом, како у сједишту факултета у Палама, тако и у Одјељењу у Бијељини (и 

Одјељењу у Сребреници док је постојало). 

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

 

Просјечна анкетна оцјена од стране студената преко 4,5.  

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

                                                
8 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
9 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
10 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у 



 

 

Дана 1.12.2021. године је у просторијама Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву  обављен интервју са кандидатом. Из интервјуа Комисија је 

закључила да се ради о кандидату са завидним знањем из области кривичног 

права. 

 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ11 

Није потребно због дугогодишњег практичног рада у универзитетској настави. 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Кандидат др Игор Петковић 

Минимални услови за 

избор у звање12 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Има научни степен: 

доктор правних наука из 

одговарајуће научне 

области 

 

испуњава Докторат. Одбранио 

докторску дисертација под 

називом: „Пореска утаја 

или превара“, дана 

03.09.2021. године, са 

одликом 

 

Има најмање три 

рада из области за 

коју се бира 

објављена у 

научним 

часописима и 

зборницима са 

рецензијом 

испуњава Објавио је 5 радова 

Има показане 

наставничке 

способности 

испуњава Дугогодишње искуство у 

настави, позивне оцјене из 

студентских анкета 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Координатор у SLP пројекту Клиничко образовање за студенте права у БиХ 

„Вјештине заступања у кривичном поступку“ 2020/21 године  

                                                                                                                                               
просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме 

се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
11 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
12 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

/// 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

 

Комисија констатује да пријављени кандидат, др Игор Петковић, испуњава услове 

за избор у наставничко звање доцент, те са задовољством предлаже Наставно – 

научном вијећу Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 

да именованог изабере у звање доцента за ужу научну област Кривично право и 

кривично процесно право, односно ужу образовну област Кривично право и 

кривично процесно право. 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Проф. др Иванка Марковић, редовни професор, предсједник 

 

 

______________________________________________ 

 

2. Проф.др Младенка Говедарица, ванредни професор, члан 

 

 

 

                                                       ______________________________________________ 

   

3. Проф. др Драгана Чворовић, ванредни професор, члан 

 

 

 

                                                        _____________________________________________ 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                                                             1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 



 

 

Датум: ________________________ 


