
О Ревији за криминологију и кривично право  

  

Ревија за криминологију и кривично право је научни часопис који има за циљ да 

промовише теоријска и практична искуства из криминологије, кривичног права, 

пенологије и сродних научних дисциплина и једини је часопис те врсте на овим 

просторима.   

Часопис у континуитету излази од 1962. и категорисан је као истакнути национални 

часопис (М52).   

Часопис редовно излази три пута годишње.   

Суиздавачи часописа су Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања.   

Сви радови се рецензирају, а рецензије су анонимне.   

Часопис се дистрибуира великом броју факултета, института и других 

научноистразивачких организација, као и правосудним органима у Србији и региону. 

Сада је у електронској форми доступан за преузимање на интернет странама Института 

за криминолошка и социолошка истраживања (http://www.iksi.ac.rs/revija.html) и 

Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу 

(http://www.sukp.org.rs/izdanja.html).   

Главни и одговорни уредник: др Ивана Стевановић, виши научни сарадник и директор 

Института за криминолошка и социолошка истраживања  

Уредник: др Милица Колаковић-Бојовић, научни сарадник Института за криминолошка 

и социолошка истраживања  

Секретар Редакције: Ивана Степановић  

Савет часописа  

Проф. др Зоран Стојановић, редовни професор Правног факултета у Београду у пензији   

Проф. др Ђорђе Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Београду  

Академик Игор Леонидович-Трунов, Руска академија наука у Москви;   

Проф. др Вид Јакулин, Правни факултет Универзитета у Љубљани;   

Проф. др Миодраг Симовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бања 

Луци;   

Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда;  

Др Јован Ћирић, судија Уставног суда  Ненад 

Вујић, директор Правосудне академије.  

Редакција часописа:   

http://www.iksi.ac.rs/revija.html
http://www.iksi.ac.rs/revija.html
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Проф. др Клаус Роксин, редовни професор Правног факултета у Минхену;  Проф. 

др Станко Бејатовић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,  Др Јасмина 

Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца;   

Проф. др Драгана Коларић, судија Уставног суда;   

Проф. др Милан Шкулић, судија Уставног суда;   

Проф. др Божидар Бановић, редовни професор Факултета безбедности у Београду;   

Проф. др Ђорђе Ђорђевић, редовни професор Криминалистичко полицијске академије у 

Београду;   

Доц. др Вељко Турањанин, доцент Правног факултета у Крагујевцу,   

Доц. др Драгана Чворовић, доцент Криминалистичко полицијске академије у Београду,   

Проф. др Владан Јолџић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања;   

Др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања;   

Др Ана Батрићевић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања  

Др Оливера Павићевић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања  

  

  


