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Правног факултета у Новом Саду

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
ПРОФ. ДР ЈОВИЦЕ РЕЛИЋА
Проф. др Јовица Релић, рођен је 19. јуна 1931. године у Крчедину, СО Инђија.
Средњу школу је завршио у Панчеву, а студије педагогије на Филозофском
факултету у Београду 1956. године. Године 1962 са одликом је положио усмени
докторски испит и исте године на Правном факултету у Новом Саду одбранио
докторску дисертацију под називом ”Основни узроци и услови омладинског
криминалитета”.
У периоду од 1957. до 1971. године др Релић је радио у Служби унутрашњих
послова (РСУП Србије и ПСУП Војводине) првенствено на пословима
малолетничке деликвенције, спречавања појава алкохолизма, наркоманије и других
друштвено штетних појава. У раду органа унутрашњих ослова посебно се истицао
својим стручним и аналитичким сагледавањем проблема којима се бавио, као и
предлозима решења тих проблема од стране друштвене заједнице, за која је добијао
и одговарајућа друштвена признања и награде.
У 1962. години др. Релић је добио стипендију ОУН за рад на теми
”Друштвена одбрана – контрола криминалитета” коју је користио за студијски
боравак у Великој Британији, Шведској, Данској, Норвешкој и Финској. За време
боравка у Лондону похађао је последипломске студије из криминологије код проф.
H. Williamsa на лондонској школи за економију и политичке науке. Тему из уже
специјализације радио је код проф. Гибенса на Институту за изучавање и третман
деликвенције.
Универзитетску каријеру др. Релић је почео на Правном факултету у Новом
Саду на предмету Општа социологија. За хонорарног доцента за предмет
Криминологија са пенологијом изабран је 1963. године на истом Факултету. У
јануару 1980. године др Релић је биран за ванредног а 1990. године и за редовног
професора. У својству наставника за предмет Криминологија са пенологијом
учествовао је у свим облицима наставних активности на редовним и
последипломским студијама, биран за ментора и у комисијама за одбрану
магистарских радова и докторских дисертација. Од 1984. године држао је и редовну
наставу и учествовао у другим образовним активностима на Филозофском
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образовним активностима на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за
психологију из предмета Криминологија са пенологијом.
Др Релић је са рефератима и саопштењима био редовни учесник бројних
стручних и научних скупова у земљи и иностранству. Поред бројних домаћих
скупова др Релић је активно учествовао и на два међународна конгреса
криминолога: у Београду 1973; године са дискусијом у Секцији за клиничку
тенденцију у Криминологији; и на Међународном конгресу криминолога у
Лисабону 1978. године где је поднео реферат о резултатима својих истраживања о
професионалном криминалитету у Секцији за криминогенезу, који је на том скупу
веомаУдобро
научном
прихваћен.
раду др. Релић је активно учествовао у неколико научноистраживачких пројеката из разних области проблема који се односе на спречавање
и сузбијање криминалитета. Обавио је и три научна истраживања из области којом
се бавио и преко 50 стручних и научних радова у виду монографија, или чланака у
признатим часописима националног карактера.
Проф. др Јовица Релић је професионалне наставничке и научне делатности
био активно ангажован у раду бројних тела Правног факултета и Универзитета у
Новом Саду, редакцијама познатих часописа који се баве питањима криминалитета,
и што је посебно значајно као признање био је национални кореспондент
Генералног секретара ОУН за подручје кримнологије из Југославије.
Године 1998. др. Релић одлази у редовну и заслужену пензију, али остаје у
статусу професора за последипломске студије на Правном факултету на коме је
провео већину свог радног века.
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