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криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, година XX, број 2, Београд, 2015, стр. 211231. М51=2
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спортским приредбама", Право и аутономија личности, Том 1, Правни живот: часопис за правну теорију и
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Марковић Саша; Кривично дело недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних
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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
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Радна каријера у МУП-а Републике Србије:

Међународни

- 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
у Ваљеву.
- Одлуком министра унутрашњих послова, у јулу 2015. године, одређен за команданта VI одреда Интервентних јединица
полиције МУП-а Р. Србије.

