
Име, средње слово, презиме Саша М. Марковић
Звање доцент
Назив институције у  којој наставник ради
са пуним радним временом и од када

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, од 01.12.1998. до
01.11. 2016. године са пуним радним временом. Од 01.11.2016. године
80% радног времена у МУП-а, а на Криминалистичко-полицијском
универзитету у Београду 20% радног времена.

Ужа научна односно уметничка област - Криминалистичка тактика, методика и оператива
- Правне науке и Кривично право

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2015

2016

2016

Институт за криминолошка и социолошка
истраживања
Криминалистичко-полицијски универзитет у
Београду
Факултет здравствених, правних и пословних
студија Универзитет Сингидунум

Истраживач сарадник

Криминалистичка тактика, методика и
оператива
Правне науке и Кривично право

Докторат 2016 Правни факултет Универзитет у Београду Кривично право
Специјализација
Магистратура 2010 Криминалистичко-полицијска академија Криминалистичко-безбедоносне науке
Диплома 1998 Полицијска академија
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. Марковић Саша; Criminal analysis of electricity theft and its social consequences, Међународни научни скуп „Дани

Арчибалда Рајса“, Тематски зборник радова међународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија,

Том 3, Београд, 2015, стр. 83-91, М14=5

2. Марковић Саша; Злоупотреба опојних дрога и институт (забране) ублажавања казне у пракси Вишег суда у

Ваљеву, у Зборнику: Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне

реакције на криминалитет, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, LV редовно годишње

саветовање удружења, Златибор-Београд, септембар 2015, стр. 205-232. M45=1,5

3. Марковић Саша; Problems in court practice with determining certain elements of the offenses under the article 246

and 246a of the criminal code of Serbia, Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“, Криминалистичко-

полицијска академија, Том 1, Београд, стр. 132-149, М14=5

4. Коларић Драгана, Марковић Саша; Role of criminal law of Serbia in prevention of family violence, у Тематском

зборнику међународног значаја „Early Intervention in Special Education and Rehabilitation”, 2016, IV

Међународна научна конференција „Специјална едукација и рехабилитација – Рана интервенција”, Суботица,

2016, стр. 637-657. М14=5

5. Марковић Саша; Улога полиције у сузбијању насиља у породици у прекршајном поступку, НБП - Журнал за

криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, година XX, број 2, Београд, 2015, стр. 211-

231. М51=2

6. Марковић Саша; Улога полиције у спровођењу мере безбедности "Забрана присуствовања одређеним

спортским приредбама", Право и аутономија личности, Том 1, Правни живот: часопис за правну теорију и

праксу, Удружење правника Србије, број 9, Књига 578, Београд, 2015, стр. 603-620. М51=2

7. Марковић Саша; Мерa безбедности „Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама“ у пракси

полиције и правосуђа, НБП - Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија,

година XXI, Београд, број 1, 2016, стр.133-161, М51=2

8. Коларић Драгана, Марковић Саша; Неке правно-политичке поставке новог Закона о полицији, Српска

политичка мисао, година 23, број 1, vol 51, Институт за политичке студије, Београд, 2016, ISSN 0354-5989,

М24=4



9. Коларић Драгана, Марковић Саша; Основна људска права полицијских службеника у светлу новог закона о

полицији, Српска политичка мисао (главни и одговорни уредник: др Живојин Ђурић), година 23, број 3, vol 53,

Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 231-252, М24=4

10. Марковић Саша; Кривично дело недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних

материја - криминалистичка и кривичноправна анализа-, Право и аутономија личности, Том 1, Правни живот:

часопис за правну теорију и праксу главни и одговорни уредник: проф. др Слободан Перовић), Удружење

правника Србије, број 9, Књига 583, Београд, 2016, стр. 251-267. М51=2

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи

"Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције"
носилац пројекта КПА

Међународни

Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Радна каријера у МУП-а Републике Србије:

- 1.12.1998. распоређен на радна места помоћник командира Полицијске станице у Ваљеву.

- 01.05.2001. распоређен на радно место заменик омандира Полицијске станице у Ваљеву.

-15.12.2006. распоређен на радно место командир Полицијске испоставе у Ваљеву.

- 11.09.2013. од стране министра, на предлог директора полиције, именован на радно место начелника Полицијске управе

Ваљево.

- Одлуком министра унутрашњих послова, у јулу 2015. године, одређен за команданта VI одреда Интервентних јединица

полиције МУП-а Р. Србије.


