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Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Др Драган Обрадовић, ДЕЦА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У СУКОБУ СА
ЗАКОНОМ И ПИТАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, Зборник радова, Удружење за одштетно право,
Институт за упоредно право, Криминалистичко – полицијска академија и Правосудна академија,
XVIII међународни научни скуп: Безбедност саобраћаја, Осигурање и накнада штете, Интермекс,
Београд, 24.-26. септембар 2015, 471-481. (са излагањем рада)
2.

Др Драган Обрадовић, ПОЈЕДИНЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОСТУПКА ПРЕМА
МАЛОЛЕТНИЦИМА – Анализа конкретног случаја, Зборник радова XXVII тематски научни
скуп са међународним учешћем МАЛОЛЕТНИЦИ КАО УЧИНИОЦИ И КАО ЖРТВЕ
КРИВИЧНИХ ДЕЛА И ПРЕКРШАЈА, Институт за криминолошка и социоплошка
истраживања...,УСАИД, Палић, 10-11.јун 2015, 387-394. – рад по позиву(са излагањем рада)

3.

Др Драган Обрадовић,
Мултидисциплинарни приступ у откривању извршилаца
кривичног дела против безбедности јавног саобраћаја, Научна конференција са
међународним учешћем УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Пословни факултет Ваљево МРЕЖА
2015 VII НАУЧНИ СКУП Зборник радова „Умрежавање, наука, примена – Networking, Science
and Application(NETSA)“.,Ваљево, 22.мај 2015,300-303. (са излагањем рада)

4.

Др Драган Обрадовић, Пропусти деце у саобраћају од значаја за питање накнаде штете,
Удружење за одштетно право, Институт за упоредно право и Правосудна академија, XVII
међународни научни скуп: Осигурање, накнада штете и парнични поступак, Интермекс, Београд,
25.-27.9.2014, 341-353.(прегледни научни рад) – рад по позиву (са излагањем рада)

5.

Мр Обрадовић, Д., Кривично дело непружања помоћи лицу повређеном у саобраћајној
незгоди, Правни живот,Тематски број : Право и морал, 25 година копаоничке школе природног
права, Удружење правника Србије, књига 555, број 9, Београд, 2012,том I, стр.329. - 340
Мр Обрадовић,Д., Злоупотреба психоактивних супстанци и лекова у саобраћају и питање
накнаде штете, Удружење за одштетно право, XVмеђународни научни скуп: Осигурање,
накнада штете и нови Закон о парничном поступку, Интермекс, Златибор, 2012, 398411.(оригинални научни рад) – рад по позиву (са излагањем рада

6.

7.

8.

Мр Заштита жртава и добара код кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја са
аспекта животне средине, ТЕМИДА,часопис о виктимизацији, људским правима и роду,
Београд, 2012, 1,165-178.
Др Обрадовић,Д., Анђелковић Б., Накнада штете у саобраћају – утврђивање постојања
повреде вратне кичме и подељене одговорности за накнаду штете, Удружење за одштетно
право и Правосудна академија, XVI међународни научни скуп: Осигурање и накнада штете,

Интермекс, Златибор, 2013, 295- 303, (прегледни научни рад) – рад по позиву(са излагањем рада)
9.

Обрадовић Д.,Доказна снага урино - теста у судским поступцима код саобраћајних незгода,
Београд, 2005, Правни живот број 9, књига 493,

10.

Обрадовић Д., Ратификовани међународни уговори и општеприхваћена правила
међународног права и кривично процесно законодавство Државне заједнице Србије и Црне
Горе, Зборник радова «Казнено законодавство,организација и функционисање правосуђа у
Државној заједници Србија и Црна Гора, Удружење за кривично право и криминологију Србије
и Црне Горе, Београд, 2003,135-172. (са излагањем рада)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
38
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи Међународни Усавршавања
Обука за поступање у предметима породично правне заштите – сертификат Правосудне
академије -2014.године;
Други подаци које сматрате релевантним :
- судија тренер за малолетнике у оквиру Правосудне академије – за обуку судија , јавних тужилаца,
адвоката и полиције у примени одредаба Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица од 20о6.године – у континуитету до 2016, обука траје и
током 2016.године;
- судија тренер у оквиру Правосудне академије – за обуку судија, јавних тужилаца и полиције у
примени Закона о безбедности саобраћаја – вршење увиђаја саобраћајних незгода почев од
2015.године па надаље,
- сарадник Центра за права детета
- сарадник Виктимолошког друштва Србије,
- сарадник Центра за унапређења безбедности саобраћаја у Београду

