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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
  

1.1. Име, средње слово, презиме: СЛОБОДАН Г. ВУКАДИНОВИЋ  

Датум рођења: 17.07.1980.      Место и држава рођења: Београд, Република Србија 

2.1. Професионална оријентација: 

Наставно-научна област: Правне науке  

Ужа научна област: Грађанскоправна  

2.2.  Радно искуство: 

 Организација  Трајање запослења Звање 

1. Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

 

 

2019-данас 

 

 

доцент за ужу 

Грађанскоправн

у и Привредно 

правну научну 

област 

2. 

 

 

Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

 

 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

 

 

асистент за уже 

научне области: 

Међународно 

привредно 

право, 

Облигационо 

право и Основи 

грађанског и 

привредног 

права 

3. 
Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

 

 

 

 

 

2008-2015 

 

 

 

 

 

сарадник у 

настави за уже 

научне области 

Грађанско и 

Привредно 

право 

(Међународно 

привредно право 

и Основи 

грађанског и 

привредног 

права) 

4. 
Народна скупштина Републике Србије 

 

 

2007-2008 

 

млађи саветник 

у Одбору за 

иностране 

послове 

5. Народна скупштина Републике Србије 2006-2007 приправник  
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2.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1. Правни факултет Слободног универзитета у Берлину 

(Freie Universität Berlin) 

Берлин, Немачка 

 Установа место и држава  
 

 научно-истраживачки боравак децембар 2010.год. 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

2. Институт за међународне односе ”Clingendael” Хаг, Холандија 

 Установа место и држава  
 

 специјализована обука о европским интеграцијама (сертификат) у 

оквиру Програма европске сарадње (How to operate in Brussels)  

јун 2007.год. 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3. Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut Берлин, Немачка 

 Установа место и држава  
 

 истраживачки боравак октобар-новембар 

2009.год. 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3.4.  Докторске  студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. 

попунити само поља означена са * ) 

 

Година уписа:       Година завршетка*:         Просечна оцена током студија: 

 

Универзитет*:Универзитет Унион у Београду 

Факултет*: Правни факултет 

Студијски програм: право 

Звање*: доктор наука – правне науке 

Научна област*: Правне науке - Грађанскоправна и Привредноправна ужа научна област 

Наслов дисертације*: ,,Општи услови пословања у облигационом и међународном трговинском праву: појам, 

закључење, типичне клаузуле и контрола“ 

 

3.5. Мастер или магистарске студије  

 
Година уписа:         Година завршетка:          Пр      Просечна оцена током студија: 
 

Универзитет: Универзитет Унион у Београду 

Факултет: Правни факултет  

Студијски програм: магистарске студије - Међународно трговинско право 

Звање: 

Научна област: Међународно трговинско право 

Наслов завршног рада: * Напомена: положио са одликом комисијски усмени магистарски испит.  

 

 

2014 2019     10,0

0 
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2.6. Основне студије 

 
Година уписа:       Година завршетка:      Просечна оцена током студија: 

 

Универзитет: Универзитет у Београду   

Факултет: Правни факултет  

Студијски програм: право – међународноправни смер 

Звање: дипломирани правник (изједначен у правима са звањем мастер) 

 

2.7. Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) 

Језик (навести језик) Чита Пише Говори 

Енглески Да да Да 

Немачки Да да Не 

Руски језик Да да  Не 

 

2.8. Претходна звања (избор и реизбор) 

Звање Установа Датум избора 
Датум 

реизбора 

Доцент Правни факултет 

Универзитета 

Унион у 

Београду 

20.12.2019.  

Асистент Правни факултет 

Универзитета 

Унион у 

Београду 

04.05.2015.  

Сарадник у настави 

 

Правни факултет 

Универзитета 

Унион у 

Београду 

05.09.2008.  

 

III/н      НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (од избора у претходно звање) 

3.1.  Научни радови по категоријама 

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: Монографије, монографске студије међународног значаја  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

1 Vukadinović, Slobodan, Jovičić, Katarina. Differences of Property Transfer 

Systems in Europe: The Challenge of Substantive Unification of Contract Law 

in the 21st Century. У: Simić, Jelena (ur.), Radonjić, Aleksa (ur.). Property Law 

Conference – Challenges of the 21st Century, Union University School of Law. 

2021, pp. 125-140. UDK 347.44:347.124  

 ISBN: 978-86-7952-060-9, http://pravnifakultet.rs/property-law-conference-

challengers-of-the-21st-century/ 

Сви радови у овом зборнику су објављени на енглеском језику, а цео 

зборник је јавно објављен и доступан и на: http://pravnifakultet.rs/wp-

content/uploads/2021/12/Proceedings_Property-Law-Conference-_Challenges-

of-21st-Centuryv2.pdf [COBISS.SR-ID 52676617] 

М14 

5 бодова 

 

 

1999

999 

2005 9,58 

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM10.pdf
http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings_Property-Law-Conference-_Challenges-of-21st-Centuryv2.pdf
http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings_Property-Law-Conference-_Challenges-of-21st-Centuryv2.pdf
http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings_Property-Law-Conference-_Challenges-of-21st-Centuryv2.pdf
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КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: Лексикографске и картографске публикације међународног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

   

 

 

КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у националном часопису међународног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

 Вукадиновић, Слободан, Правнотеоријске карактеристике и 

правнодогматски развој немачког права општих услова пословања, Страни 

правни живот: теорија, законодавство, пракса, ISSN 0039-2138, 

(Институт за упоредно право), 2021, год. 65, бр. 3, стр. 343-359.  

 https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/836 

, DOI: https://doi.org/10.5937/spz65-33895 оригинални научни чланак. Рад, 

тј. научни часопис у коме је рад објављен индексиран је и у HeinOnline и у 

ERICH Plus референтној листи часописа (European Reference Index for 

Humanities and Social Sciences). 

M24  

4бода 

 

КАТЕГОРИЈЕ М25-М28(а,б) Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; 

Научна критика и полемика у међународном часопису; Научна критика и полемика у часопису ранга 

М24; На годишњем нивоу: а) главни одговорни уредник истакнутог међународног часописа или 

публикације са монографским делима категорије М13; б) уређивање истакнутог међународног 

научног часописа (гост уредник) или публикације са монографским делима категорије М14 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 Зборници међународних научних скупова 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1. Вукадиновић, Слободан, Механизми колективне заштите потрошача од 

неправичних уговорних одредаба, у: Иванчевић, Катарина (ур.), Зборник 

радова = Proceedings, Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 

2021, стр. 226-258, http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2021/06/13-

Slobodan-Vukadinovic.pdf. [COBISS.SR-ID 39868425] 

M34 

0,5 бод 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM10.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/836
https://doi.org/10.5937/spz65-33895
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM30.pdf
http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2021/06/13-Slobodan-Vukadinovic.pdf
http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2021/06/13-Slobodan-Vukadinovic.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=39868425
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КАТЕГОРИЈЕ М41-49 Истакнута монографија националног значаја; Монографија националног 

значаја; Монографска библиографска публикација или монографска студија; Поглавље у књизи М41 

или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја; Поглавље у књизи М42 или 

рад у тематском зборнику националног значаја, лексикографске и картографске публикације 

националног значаја; уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 

националног значаја) 
Р. Бр аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1 Вукадиновић, Слободан, Јавно слушање у српском и упоредном 

парламентарном праву, Програм Уједињених нација за развој (УНДП), 

Београд, 2021, стр. 152; ISBN: 978-86-7728-345-2; COBISS.SR-ID: 

51088649.    

M42 

7 бодова 

2 Вукадиновић, Слободан, Грађанско право: увод у грађанско право и општи 

део грађанског права, у: Живковић, Милош (ур.), Liber amicorum : Vladimir 

Vodinelić, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и Правни 

факултет Универзитета Унион, 2019, стр. 489-503. [COBISS.SR-

ID 18071561]  

М45 

1,5 бода 

   

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у врхунском часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1 Вукадиновић, Слободан, Адхезиони уговори у француском праву, Страни 

правни живот: теорија, законодавство, пракса, ISSN 0039-2138, 

(Институт за упоредно право), 2020, год. 64, бр. 1, стр. 5-

15. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/758/728, 

doi: 10.5937/spz64-25009. [COBISS.SR-ID 15167497] оригинални научни 

чланак. Рад, тј. научни часопис у коме је рад објављен индексиран је и у 

HeinOnline и у ERICH Plus референтној листи часописа (European 

Reference Index for Humanities and Social Sciences). 

М51 

3  бода 

2 Вукадиновић, Слободан. Домашај правила contra proferentem у тумачењу 

општих услова уговора, Правни записи: часопис Правног факултета 

Универзитета Унион у Београду, ISSN 2217-2815, 2020, год. 11, бр. 1, стр. 

141-172. http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-

2020/Pravni_zapisi_2020-01-06_Vukadinovic.pdf, doi: 10.5937/pravzap0-

27038. [COBISS.SR-ID 19632905] оригинални научни чланак. Рад, тј. 

научни часопис у коме је рад објављен индексиран је и у HeinOnline и у 

ERICH Plus референтној листи часописа (European Reference Index for 

Humanities and Social Sciences). 

М51 

3 бода 

   

   

Напомена: Кандидат је доставио још један рад који је објављен као приказ у научном часопису 

Правни записи: часопис Правног факултета Универзитета Унион у Београду, бр. 2020, год. 11, бр. 

1. под називом „Грађанско право у систему права“, стр. 292-307. http://www.pravnizapisi.rs/wp-

content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-11_Vukadinovic.pdf. [COBISS.SR-ID 19652617].  

Комисија овај рад објављен у рубрици „Прикази“ није вредновала у овом делу извешаја, будући да је 

Правилником о стицању научних и истраживачкх звања, ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020.), Прилог 2, 

Разврставање и начин навођења научноистраживачких резултата, део „Часописи“, прописано да 

се приликом вредновања категорије научних радова у часопису узимају у обзир: оригинални научни 

рад, прегледни (ревијски) чланак, кратко саопштење, научна критика, полемика и осврти. Обзиром 

да Правилник не препознаје „приказ“ као категорију научног рада у часопису, Комисија га, у овом 

делу извештаја, није вредновала. 

 

 

 

 

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM40.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=18071561
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/758/728
https://doi.org/10.5937/spz64-25009
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=15167497
http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-06_Vukadinovic.pdf
http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-06_Vukadinovic.pdf
https://doi.org/10.5937/pravzap0-27038
https://doi.org/10.5937/pravzap0-27038
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=19632905
http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-11_Vukadinovic.pdf
http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-11_Vukadinovic.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=19652617
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КАТЕГОРИЈА М52: Рад у истакнутом националном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1 Вукадиновић, Слободан. Арбитражна клаузула у општим условима 

пословања: актуелне тенденције у међународној трговинској versus 

потрошачкој арбитражи, Гласник Адвокатске коморе Војводине, ISSN 

0017-0933, 2020, kњ. 80, бр. 3, стр. 379-404, doi: 10.5937/gakv92-28020. 

[COBISS.SR-ID 32438537]  

. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2020/0017-

09332003379V.pdf, doi: 10.5937/gakv92-28020. [COBISS.SR-ID 32660489] 

оригинални научни чланак 

 

 

 

М52 

1,5 бодова 

2  М52 

3  М52 

4  М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у националном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М53 

 

КАТЕГОРИЈЕ М54-М56: Домаћи новопокренути научни часопис (на годишњем нивоу); Уређивање 

научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу);  Научна критика у часопису ранга М51; 

Научна критика у часопису ранга М52 

Р. бр пун наслов Категорија 

   

 

КАТЕГОРИЈА М61-М69: Предавања по позиву на скуповима националног значаја  

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице Категорија 

1   

 

  
КАТЕГОРИЈА М70: Одбрањена докторска дисертација 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

1   

 

 

КАТЕГОРИЈА М81-М86: Техничка решења 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

   

 

КАТЕГОРИЈА М91-94: Патенти;  М99 Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

   

 

3.1а Индекс компетенције 
Категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21а М21 М22 М23 М24 
Број публи.    1          1 
Број бодова    5         4 

 

Категорија М25 М26 М27 М28а М28б М29а М29б М29в М31 М32 
Број публи.           
Број бодова           

 

Категорија М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 

Број публи.  1    1    1  
Број бодова  0,5    7   1,5  

 

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
https://doi.org/10.5937/gakv92-28020
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=32438537
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2020/0017-09332003379V.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2020/0017-09332003379V.pdf
https://doi.org/10.5937/gakv92-28020
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=32660489
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM60.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM80.pdf
../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/kategorijeM90.pdf
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Категорија М47 М48 М49 М51 М52 М

53 
М54 М55 М56 М57 М61 М

62 
М63 М64 

Број публи.    2 1          
Број бодова    6 1,5          

 
Категорија 

3. 

 

М65 М66 М67 М68 М69 М70 М81 М82 М83 М84 М85 М86 М87 М91 

Број публи.               
Број бодова               

 
Категорија 

3. 

 

М92 М93 М94 М99 М121 М122 М123 М124 

Број публи.         
Број бодова         

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА 

Звање Број бодова 
Основни 

бодови1 

Број радова са 

СЦИ листе2 

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент    ДА 

Ванредни професор 25,5 15   НЕ 

Редовни професор     
1основни бодови =   1 x 5 (M14) + 1x 4 (M24) + 2x 3 (M51) 

2радови са SCI листе: М21а, М21 (       рад.); М22 (        рад.); М23 (       рад.) 

 

Уколико је коришћена замена – навести: 

Кандидат има један рад М14 који се, сагласно члану 8. Минималних услова и члану 9. 

Правилника о избору у звања наставника Универзитета Унион у Београду од 25. јануара 2021. 

године, може користити као замена за други рад М24. 

  

3.2. Остало 

3.2.1.  Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (обавезни 

услов за избор у звање ванредног професора) 

Учешће у пројекту: 

- Члан пројектног и истраживачког тима на научном пројекту Правног факултета Универзитета 

Унион у Београду ,,Заштита колективних интереса потрошача у српском и упоредном праву“. Уз 

пријаву на конкурс, кандидат је доставио Решење декана ПФУУБ бр. 2-70-1/20 од 24.7.2020. 

године о именовању  пројектног тима. Спровођење овог научног пројекта је установљено одлуком 

Наставно-научног већа ПФУУБ. Кандидат је био и члан трочланог организационог одбора 

међународне научне конференције ,,Заштита колективних интереса потрошача“ која је одржана 

24. октобра 2020. године на Правном факултету Универзитета у Београду.  

  

- Током 2021. године, др Вукадиновић је био руководилац евалуационог тима пројекта 

,,Савремени парламент за савремену Јерменију“ (Lead Evaluator for Mid-Term Review of the 

Parliamentary Project Modern Parliament for a Modern Armenia). 

- Уз наведено, др Вукадиновић је изабран да у својству међународног стручњака учествује на 

пројетку УНДП Белорусије, да осмисли програм и координира вишедневну студијску посету 

правних стручњака из Белорусије колегама у Србији у циљу успостављана међународне сарадње и 

размене искустава у домену унапређења електронске комуникације грађана са државним 

органима, те унапређења законских прописа у овој области. 
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3.2.2. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија (са ISBN) бројем из научне области за коју 

се бира, у периоду од избора у претходно звање (обавезни услов за избор у звање ванредног и 

редовног професора) 

 

Комисија је констатовала да је кандидат објавио научну монографију под називом, Јавно слушање 

у српском и упоредном парламентарном праву, Програм Уједињених нација за развој (УНДП), 

Београд, 2021, стр. 152; ISBN: 978-86-7728-345-2; COBISS.SR-ID: 51088649, као и да наведена 

монографија није из уже научне области за коју је расписан конкурс и за коју се кандидат бира. 

 

3.2.3. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два 

саопштења на међународном или домаћем научном скупу  (обавезни услов за избор у звање 

редовног професора). 

 

/ 

 

3.2.4. Цитираност (најмање 10 хетероцитата – обавезни услов за избор у звање редовног 

професора) 

 

Број цитата (без аутоцита):    Извор:  

 

 

Навести десет радова у часописима у којима је кандидат цитиран:  

 Аутори, наслов рада, часопис, број, странице Категорија 

1. 

U članku: Kostić, Svetislav; Vuković, Danilo, The perfect silence: An empirical 

study on how ignorance and lack of critical debate effect the process of 

enacting tax legislation in Serbia, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1/2019, 

na str. 75 citirana su dva članka: 

- S. Vukadinović, “Značaj i primena javnog slušanja na nacionalnom i lokalnom 

nivou”, Pravni zapisi, 1/2015, 26–51; 

- S. Vukadinović, “Javno razmatranje u funkciji prevazilaženja demokratskog 

deficita, javna rasprava i razgraničenje od javnog slušanja”, Pravni zapisi, 1/2016, 

20–54. 

 

M24 

2.  

U članku: Milosavljević, Bogoljub, Načelo podele vlasti u ustavu i ustavnoj 

praksi Republike Srbije, Pravni zapisi, br. 3/2012, str. 14, citiran je članak: 

Slobodan Vukadinović, Analiza uticaja zakono-davnog postupka na predloge 

zakona, Pravni zapisi, broj 1/ 2010, str. 97–118. 

 

M51 

3. 

U članku: Sekulić, Miloš, Different concepts of strict liability:the draft common 

frame of reference and the principles of European tort law as role models for 

Serbian law?, Pravni zapisi, br. 2/2019, str. 490-516, na str. 491, fusnota br. 2 

citiran je članak: Jovičić, K., Vukadinović, S., Ugovorna odgvornost – pravi režimi 

u uporednom pravu, Teme, br. 2/2018, str. 653-656. 

 

M51 

4. 

U članku: Stevandić, Danilo, Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije, 

Pravni zapisi, br. 2/2012, str. 415, citiran je članak: Vukadinović, S., 2010, Analiza 

uticajazakonodavnog postupka na predloge zakona, Pravni zapisi, 1, str. 97–118. 

 

M51 

5. 

U članku: Galetin, Milena, Pravna priroda formularnih ugovora sa posebnim 

akcentom na opšte uslove poslovanja, Poslovna ekonomija, br. 2/2010, str. 405-

427, na str. 415, fusnota br. 18 citiran je članak: Opšti uslovi poslovanja u 

 

M52 

5 (SCIndeks) 

8 (Google Scholar) 

Srpski citatni indeks 

Google Scholar 
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međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini, Pravni život br. 12/2009, str. 725-750. 

6. 

U članku: Vukadinović-Marković, Jelena, Arbitražna klauzula u opštim uslovima 

poslovanja, Pravni život, br. 11/2016, str. 287-297, na str. 290, fusnota br. 17 citiran 

je članak: Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini, Pravni 

život br. 12/2009, str. 725-750. 

 

M51 

7. 

U članku: Popović, Jovana, Institucionalni okvir kolektivne zaštite potrošača u 

Republici Srbiji – stanje i perspektive, Pravni zapisi, br. 1/2021, str. 214-233, na 

str. 227, fusnota br. 67 citiran je članak: Vukadinović, S., Arbitražna klauzula u 

opštim uslovima poslovanja: aktuelne tendencije u međunarodnoj trgovinskoj versus 

potrošačkoj arbitraži, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 3/2020, str. 383. 

 

M51 

8. 

U članku: Silajdžić, Vedad i Mahmutćehajić, Fatima, Bečka konvencija o 

međunarodnoj prodaji robe: kamo dalje?, Sarajevo Business and Economics 

Review (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), 37/2019, str. 142-152, 

(dostupan na: 

http://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/zbornik_37_2019_1.pdf#page=142), 

na str. 145 i u spisku literature na str. 150 citiran je članak:   Jovičić, K., 

Vukadinović, S., (2011). 30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj 

prodaji robe. Strani pravni život, 55(1), 143-172. 

 

9. 

U članku: Rajović, G., Bulatović, J., For the Anniversary Edition of the Scientific 

Journal European Researcher. Series A – 110 issues, European Researcher. Series 

A, 2016, Vol. 110, Is. 9, pp. 481-484, na str. 482 i 484, citiran je članak:  

Vukadinović, S.,(2016), New Law Review - anniversary edition of the journal that 

connects, Pravni zapisi, VII(1), 162 - 167.   

 

10. 

U članku: Danilović, Neđo, Savremeni odnosi između državne vlasti i vojske 

ugla nauke o politici, Vojno delo, br. 3/2021, str. 73-87, na str. 79, fusnota br. 8 i 

str. 85,    citiran je članak: Vukadinović, S., 2010, Analiza uticajazakonodavnog 

postupka na predloge zakona, Pravni zapisi, 1, str. 97–118. 

M52 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.  Признања, награде и одликовања за научни рад: 

 

1. Повеља и награда Правног факултета Универзитета Унион у Београду из Фонда ,,Марко 

Миловић“ за најбољи рад из области права, под називом: ,,Јавно разматрање у функцији 

превазилажења демократског дефицита, јавна расправа и разграничење од јавног слушања“ - 

новембар 2016. године  

 

3.2.6.  Чланство у научним и стручним организацијама: 

 

1. International Association of Consumer Law 

2. Удружење за одштетно право 

3. Удружење правника Србије 

4. Young ICSID (under 45) 
 

 

 

 

 

 

Звање Број цитата  

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Редовни професор   

http://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/zbornik_37_2019_1.pdf#page=142
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IV       РАД У НАСТАВИ   

4.1а  Извођење наставе (од претходног избора)     

Назив предмета: Увод у научноистраживачки рад – специфичности у области приватног права 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду 

Степен студија: ДАС (докторске академске студије) Фонд часова: 1 час недељно током једног семестра 

 

Назив предмета: Међународно привредно право 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду 

Степен студија: МАС (мастер академске студије) Фонд часова: 2 часа недељно током једног семестра 

 

Назив предмета: Међународна трговинска арбитража 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду 

Степен студија: МАС (мастер академске студије) Фонд часова: 2 часа недељно током једног семестра 

 

Назив предмета: Међународно приватно право 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду  

Степен студија: основне академске студије  Фонд часова: 2 часова недељно током једног семестра 

 
Назив предмета: Облигационо право 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду 

Степен студија: основне академске студије  Фонд часова: 3 часа недељно током једног семестра 

 

Назив предмета: Основи грађанског и привредног права 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду 

Степен студија: основне академске студије  Фонд часова: 3 часа недељно током једног семестра 

 

4.1б Oцена приступног предавања (код првог избора у наставно звање) 

Опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/deo%20IV_RAD%20U%20NASTAVI.pdf
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4.1в Мишљење студената о педагошком раду   
Анкете 

Наставни предмет  
Школска 

година 
Оцена 

Студената 
Број 

студената 

Основи грађанског и привредног права 2018/19. 4,89 21 

Међународно приватно право 2019/20. 4,45 23 

Основи грађанског и привредног права 2019/20. 4,60 15 

Међународно приватно право 2020/21. 4,51 9 

Основи грађанског и привредног права 2020.21. 4,60 10 

Међународно привредно право 2020/21. 4,08 12 

Међународно приватно право (ФЛВ) 2020/21. 4,80 5 

Остало 

 

4.2. Увођење нових области или наставних предмета 

На докторским академским студијама (ДАС) заједно са колегиницом доц. др Катарином Јовичић 

радио на увођењу новог предмета Уговори у међународној трговини, а учествовао је у увођењу 

предмета Увод у научноистраживачки рад – специфичности у области приватног права, на 

којима и изводи наставу на докторским студијама.  

На мастер академским студијама (МАС) заједно са колегама радио на увођењу новог смера-

области Међународно привредно право и у оквиру њега учествовао у увођењу два предмета: 

Међународна трговинска арбитража и Међународно привредно право, на којима изводи наставу. 

Сви наведени предмети се по први пут актуелно изводе на ПФУУБ у академској 2021/22. години. 

4.3а Уџбеници  

аутори:  

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

 

4.3б Друга дидактичка средства 

аутори: Вукадиновић, Слободан 

наслов:  Грађанско право: општи део (приручник за правосудни испит) 

издавач: Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2021. 

ISBN: 978-86-7952-046-3 [COBISS.SR-ID 37570569].   

врста публикације: приручник за правосудни испит, 107 стр.  

аутори: Вукадиновић, Слободан 

наслов:  Практикум за Основе грађанског и привредног права. 

издавач: Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2020. 

ISBN:  /   ;    [COBISS.SR-ID 25305353] 

врста публикације: практикум за вежбе (наставна грађа - учило), 225 стр. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=37570569
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=25305353
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4.5. Остало 

     4.5.1. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: 

1. 

2. 

3. 

 

4.5.2. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 

1. 

2. 

3. 

Опис 

У погледу других активности у циљу оспособљености за наставни рад, кандидат је јула 2015. 

године похађао регионални тренинг за тренере у арбитражи, што је потврђено и сертификатом 

који је добио. Тренинг је организван од стране Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit, у оквиру пројекта Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform, а 

одржан у Тирани, Албанија.  

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

 

 

V РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ НАУЧНОНАСТАВНОГ/УМЕТНИЧКО-НАСТАВНОГ  

ПОДМЛАТКА И УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА (обавезни 

услов за избор у звање редовног професора) 

 

5.1  Учешће у комисији за одбрану радова 

 
Основне студије           Укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 
Презиме и име студента 

Наслов рада, година 

одбране 
Област 

Својство 

(ментор/члан) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Мастер студије или магистарске тезе       Укупан број меноторстава:  

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

Звање 
Оцена 

студената  
Уџбеник 

Остала дидактичка 

средства 

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент 4,95  ДА ДА 

Ванредни професор    
 

Редовни професор     
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Презиме и име студента 

Наслов рада, година 

одбране 
Област 

Својство 

(ментор/члан) 
1. Жарковић Милица Директива 

солвентност II и њена 

примена у Републици 

Србији са освртом на 

процес примене у 

државама чланицама,  

2021. год. 

Грађанскоправна 

и 

Привредноправна 

Члан 

2. Милованчевић Јелена Организација надзора 

у делатности 

осигурања у 

Републици Србији, у 

земљама у региону и у 

упоредном праву, 

2021. год. 

Грађанскоправна 

и 

Привредноправна 

Члан 

3.     
4.     
5.     

 

Специјалистичке студије          Укупан број меноторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 Презиме и име студента Наслов рада Област Година одбране 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Докторске дисертације/Докторски уметнички пројекти  

                                                Укупан број менторстава: 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:        датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 

 
презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 
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5.3. Испуњеност услова за менторство на докторским студијама (у складу са Стандардом 9 за 

акредитацију студијских програма докторских студија) – за избор у звање редовног професора, 

али и за избор у звање ванредног професора у пољу природно-математичких наука. 

др Слободан Вукадиновић је акредитовани ментор на докторским студијама, као и акредитовани 

наставник на докторским студијама. 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  

 
Број менторстава по 

нивоима студија 

Учешће у комисијама 

по нивоима студија 

Услови за менторство на 

докторским студијама  

(ДА или НЕ) 

1. Основне:   

2. Специјалистичке:   

3. Магистарске   

4. Мастер   

5. 

Докторска 

дисертација/докторске 

студије: 

  

 

VI  ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

6.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

Орган или тело Факултет или Универзитет Период 

Комисија за прописе Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

2.7.2020. – и даље 

Савет Универзитета (изабран за 

председника Савета) 

Универзитет Унион у Београду 21.10.2019. - и даље 

Комисија за обезбеђење квалитета Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

13.04.2017-18.05.2020.  

Уредништо научног часописа 

,,Правни записи“  

Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

9.11.2017.- и даље 

Савет Универзитета Универзитет Унион у Београду 3.11.2015. -21.10.2019. 

Комисија за нострификацију 

дипломе 

Универзитет Унион у Београду 18.06.2013. Одлука 

ректора бр. A 300-

02/13 

Савет Универзитета Универзитет Унион у Београду 19.01.2012. -3.11.2015. 

Комисија за самовредновање Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

26.12.2011-27.08.2013. 

Редакција научног часописа ,,Правни 

записи“  

Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

11.11.2011.-9.11.2017. 

Комисија за упис кандидата у прву 

годину основних студија 

Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

школска 2010/11.год. 

Одлука декана бр. 1-

27/10 од 14.05.2010. 

Комисија за полагање приправничког 

испита 

Универзитет Унион у Београду Одлука ректора бр. A 

389-01/09 од 

09.11.2009.год. 

 

 

 

 

 

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/deo%20VI_AKADEMSKA%20I%20SIRA%20ZAJEDNICA.pdf
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6.2  Учешће у комисијама за изборе у звања                                 

Име и презиме кандидата Својство (председник/члан) Установа 

асистент Јована Поповић члан Комисије Правни факултет 

Универзитета Унион у 

Београду 

6.3  Вођење професионалних (струковних) организација или учешће у њиховом раду 

Организација Функција Период 

   

 

6.4  Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација 
Скуп, конференција, манифестација Функција Година 

Међународна научна конференција Заштита 

колективних интереса потрошача 

члан организационог 

одбора 

2020. 

 

6.5  Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго 
Одбор, тело ... Врста рада Период 

Народна скупштина Републике Србије 

(одржао два предавања на теме: ,,Значај 

парламентарног надзора и преглед 

контролних механизама Народне скупштине“ 

и ,,Доступни механизми надзора и њихова 

примена“) 

одржао два предавања 

по позиву  на Уводном 

семинару за нове 

народне посланике 

децембар 2020. год. 

млађи саветник у Одбору за иностране 

послове Народне скупштине Републике 

Србије 

правни послови 2006-2008. год. 

саветник за припрему прописа и аката 

Републичке изборне комисије 

припрема предлога 

аката РИК-а и 

поступање по 

приговорима, 

поступање у вези са  

дозволама и 

овлашћењима домаћим 

и страним 

посматрачима 

2006-2008. год. 

 

6.6  Рецензије у научном часописима и остале јавне рецензије 
Часопис Категорија 

Зборник Правног факултета у Нишу М51 

Право и привреда М51 

Страни правни живот М51 

Правни записи М51 

 

6.7. Подржавање ваннаставних академских активности студената 

Одлуком Наставно научног већа Правног факултета Универзитета Унион у Београду бр. 6-132-6-

13/2017 од 30. јуна 2017. године, Слободан Вукадиновић је одређен за једног од пет ментора 

студентима прве године основих академских студија, у циљу помоћи студентима у савладавању 

наставних обавеза и праћења постигнутог успеха у студирању. 

У својству изабраног председника Савета Универзитета сарађивао је са студентским 

парламентима факултета у саставу универзитета, у чији рад су активно укључени и студенти; 

присуствао скуповима које је организовао алумни клуб студентата Факултета.  
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6.8. Учешће у наставним активностима које не доносе ЕСПБ бодове 

/ 

 

 

6.9. Допринос активностима које побљшавају статус углед и статус факултета и 

универзитета 

Друго:  

На нивоу Универзитета, Др Слободан Вукадиновић је најпре изабран за заменика председника 

Савета Универзитета (19.01.2012. год.), након чега је два пута изабран за председника Савета 

Универзитета (3.11.2015. год. и 21.10.2019. год.), што је дужност коју и даље обавља. Поред 

старања о раду органа управљања Универзитетом из своје надлежности, по функцији присуствује 

и седницама Сената Универзитета и учествује у активностима које су усмерене на побољшање 

угледа и статуса Универзитета.  

На нивоу Факултета, колега Вукадиновић је у периоду од 13.04.2017. до 18.05.2020. год. био члан 

Комисије за обезбеђење квалитета, која између осталог, ради и на унапређењу квалитета, па тиме 

и на побољшању статуса и угледа Факултета. У периоду 26.12.2011.-27.08.2013. године, кандидат 

је био члан Комисије за самовредновање. Актуелно, почев од 2.7.2020. – и даље, др Вукадиновић 

је члан Комисије за прописе. 

Поред наведеног, колега Вукадиновић је учествовао у представљању Факултета у средњим 

школама, као и на сајмовима образовања на којима је представљан и Факултет и Универзитет.  

Као извршни уредник научног часописа Правни записи (М24), др Вукадиновић је својим радом 

допринео развоју научног часописа Факултета, што је од значаја за статус и углед Факултета у 

академској заједници. 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  

Комисија је утврдила да кандидату недостаје један од обавезних услова за избор у звање 

ванредног професора, у складу са чланом 74. ст. 6, 8. и 12. Закона о високом образовању (,,Сл. 

гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-

аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон), чланом 11. део в) Минималних услова за избор у 

звања наставника на универзитету (,,Сл. гласник РС“, бр. 101/15, 102/16, 119/17 и 152/2020), 

Правилником о стицању истраживачких и научних звања (,,Сл. гласник РС“, бр. 159/20), и 

Правилником о избору у звања наставника (Универзитет Унион, бр. А 025-02/21 од 25.01.2021.) а 

то је објављена научна монографију са ISBN бројем из уже научне области за коју се бира. 

За образложење испуњености минималних критеријума кандидата видети одељак X овог 

извештаја. 

 

VII    СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

7.1.  Учешће и руковођење научним/уметничким и другим пројектима 
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назив пројекта: Заштита колективних интереса потрошача у српском и упоредном праву.  

финансиран (од кога): Правни факултет Универзитета ,,Унион“ у Београду 

врста пројекта: научни пројекат  

период: 2020-2021. година 

својство (руководилац/учесник): учесник – члан пројектног тима 

назив пројекта: Parliamentary Project: Modern Parliament for a Modern Armenia 

финансиран (од кога): UNDP Armenia 

врста пројекта: парламентарни пројекат  

период: 2021. година 

својство (руководилац/учесник): руководилац евалуационог тима пројекта (Lead Evaluator for Mid-Term 

Review) 

назив пројекта: Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament – 2nd Phase 

финансиран (од кога): UNDP/Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 

врста пројекта: парламентарни пројекат 

период: 2017-2020 

својство (руководилац/учесник): учесник - National Parliamentary Legal Adviser; Induction Seminar for New 

MPs 

 

 

 

7.2.  Обављање консултантских послова 

Опис 

Др Слободан Вукадиновић је обављао консултантске послове на већем броју пројеката 

међународних организација, у својству експерта на пројектима које спроводе реномиране и 

неутралне међународне организације из система Организације Уједињених нација. Члан је 

Глобалног ростера стручњака Програма Уједињених нација за развој (УНДП-а). Експертски рад 

се састојао у изради анализа, извештаја, предлога, препорука, држању предавања и радионица, 

састављању завршних извештаја о разултатима пројекта и сл. 

 

7.3. Уређивачки послови 

Опис 

1. Кандидат је од 2017. године члан Уредништва (претходно члан Редакције) научног часописа 

,,Правни записи“ (М51), а од 2018. године извршни уредник наведеног часописа који издаје 

Правни факултет Универзитета Унион у Београду. Члан је Редакције и научног часописа ,,Страни 

правни живот“, који издаје Институт за упоредно право. 

2. Један је од уредника Збирке прописа о избору председника Републике, коју је издао Службени 

гласник: 175 стр., ISBN 978-86-7549-763-9. [COBISS.SR-ID 145587724]. 

3. Уредник је првог издања Приручника за народне посланике, који је издала Народна скупштина 

Републике Србије: 173 стр., ISBN 86-905413-0-6. [COBISS.SR-ID 114389772]  

4. Др Вукадиновић је уредник и редактор српског издања књиге: Parlament i demokratija u XXI 

veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. 

XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142-571-6. 

http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/democratic_governance/parlament-i-demokratija-

u-21--veku/. [COBISS.SR-ID 202450700]  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=145587724
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=114389772
http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/democratic_governance/parlament-i-demokratija-u-21--veku/
http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/democratic_governance/parlament-i-demokratija-u-21--veku/
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=202450700


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

 

7.4. Консултантске и сличне активности 

 

VIII САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ,  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ, 

ОДНОСНО ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ 

Опис 

Од 15. маја 2015. године доц. др Слободан Вукадиновић је сарадник Института за упоредно право 

у Београду, као научноистраживачке институције са којом сарађује. Заједно са колегама из 

Института је спроводио научна истраживања, што је резултирало и објављивањем више 

заједничких научних радова, сопштења на међународним и домаћим конференцијама, као и 

учешћем на промоцијама и тематским разговорима које је организовао Институт за упоредно 

право. 

Дана 18. маја 2020. године на седници Научног већа Института за упоредно право, доц. др 

Слободан Вукадиновић изабран је за члана Редакције научног часописа Страни правни живот. 

Током академске 2020/21. године кандидат је, по позиву, а на основу уговора и уз претходну 

сагласност матичног факултета, изводио наставу (предавања, консултације, колоквијуме) и 

испитивао на Факултету за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић (који је у саставу 

Универзитета Унион у Београду) на предмету Међународно приватно право. 

У својству, по други пут изабраног, председника Савета Универзитета, кандидат сарађује са 

представницима свих високошколских установа у оквиру Универзитета.  

Кандидат је током усавршавања боравио и на иностраним високошколским и 

научноистраживачким институцијама: Правном факултету Слободног универзитета у Берлину 

(Freie Universität Berlin), Osteuropa-Institut у Берлину, Правном факултету Универзитета у 

Валенсији (Шпанија), Институту за међународне односе ”Clingendael” у Хагу, као и у Правној 

библиотеци Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (UNCITRAL) у Бечу. 

 

IX   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници; истаћи испуњеност тражених 

услова) 
Из достављене документације, комисија је утврдила да кандидат др Слободан Вукадиновић у 

време подношења пријаве има звање  доцента  на  Правном  факултету  Универзитета  Унион   у 

које  је  изабран  2019. године. Руководећи се условима прописаним Законом о високом 

образовању (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20-др. 

закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон), Правилником о стицању 

истраживачких и научних звања (,,Сл. гласник РС“, бр. 159/20), Минималним условима за избор у 

звање наставника на универзитету ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 152/2020) 

и Правилником о избору у звања наставника Универзитета Унион у Београду од 25. јануара 2021. 

године, Kомисија је оцењивала испуњеност услова  за  избор у  звање ванредног професора за ужу 

грађанскоправну област. 

 

Комисија је датаљно размотрила биографију, библиографију, другу документацију и упознала се 

са досадашњим радом кандидата и његовим објављеним научним радовима. Комисија констатује  

да  је  кандидат  у досадашњем раду, дао запажени допринос раду органа како Факултета, тако и 

Универзитета; учествовао у активностима и програмима који доприносе академској и широј 

заједници и дао стручно-професионални допринос. Остварио је сарадњу са другим 

високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству. 

Кандидат има искуство у педагошком раду са студентима свих нивоа студија (ОАС, МАС и ДАС), 

позитивне оцене студентских анкета и учешће у научним пројектима. Комисија је констатовала и 

да кандидат нема научну монографију са ISBN бројем из уже научне области за коју се бира 

(грађанскоправне) те закључила да рад кандидата не испуњава у свему услове за избор у звање 
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ванредног професора. 

 

 

 

Х  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОСЕБНО  
 

На конкурс за избор за ужу Грађанскоправну област на Правном факултету Универзитета Унион у 

Београду пријавила су се три кандидата – др Мила Петровић, проф. др Рок Лампе и доц.др 

Слободан Вукадиновић.  

 

Комисија је након разматрања пријаве кандидата доц. др Слободана Вукадиновића констатовала да 

је кандидат изабаран  у  звање  доцента  на Правном  факултету Универзитета Унион  новембра  

2019. године, па је оцењивала испуњеност услова за избор у звање ванредног професора а полазећи 

од услова и критеријума за избор у звање ванредног професора садржаних у: 

- Закону о високом образовању (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 27/18 – др. 

закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон),  

- Правилнику о стицању истраживачких и научних звања (,,Сл. гласник РС“, бр. 159/20),  

- Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету (,,Сл. гласник РС“, бр. 

101/15, 102/16, 119/17 и 152/2020) и  

- Правилнику о избору у звања наставника (Универзитет Унион, бр. А 025-02/21 од 25.01.2021.). 

 

Након увида у биографију и резултате научноистраживачког и наставног рада кандидата, Комисија 

закључује да се ради о квалитетном кандидату, који је постигао запажене резултате у досадашњем 

наставном, научно- истраживачком и стручном раду и дао запажени допринос раду органа како 

Факултета, тако и Универзитета.  

 

Комисија је увидом у резултате рада доц. др Слободана Вукадиновића и достављену документацију 

утврдила следеће чињенице: 

 

1. Искуство у педагошком раду са студентима: кандидат поседује вишегодишње педагошко 

искуство у настави на Правном факултету Унион у Београду и то на више предмета 

(наведени су  сви  предмети  у  предходном делу извештаја); 

2. Позитивна оцена педагошког рада: кандидат је у студентским анкетама оцењен највишим 

оценама за свој педагошки рад; 

3.  Научнo-истраживачки рад: кандидат је у посматраном периоду објавио 1 рад из категорије  

М14, један  рад  из категорије М24,  два рада из категорије М51, рад из категорије М52, рад 

из категорије М45 и рад из категорије М34. За  један  недостајући рад из  категорије М24 

коришћена  је замена, чиме се може испунити тражени услове за избор у звање ванредног 

професора; 

4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту: кандидат је имао 

учешће у научним пројектима у периоду од  избора  у  претходно звање;  

5. Кандидат није објавио научну монографију са ISBN бројем из уже научне области за коју се 

бира. Научна монографија коју је кандидат објавио „Јaвно слушање у српском и упоредном 

парламентарном праву, Програм Уједињених нација за развој (УНДП), Београд, 2021, стр. 

152;  ISBN: 978-86-7728-345-2“, тематски не спада у ужу научну област за коју се кандидат 

бира. Комисија је даље констатовала да је кандидат приредио практикум за вежбе  

(Практикум за Основе грађанског и привредног права) међутим, имајући у виду да одредба 

Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (члан 10), прописује да 

високошколска установа може увести додатне, строже услове за избор у звања наставника, 

те да Правилник о избору у звања наставника (Универзитета Унион) не препознаје 

„практикум“ већ само „одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма 

факултета, односно универзитета или научну монографију (са ISBN бројем), као и да 

наведени практикум није објављен од стране Правног факултета Универзитета Унион на 
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начин да испуњава услове прописне чланом 13 Правилника о издавачкој делатности 

Правног факултета Универзитета Унион у Београду Комисија га није могла ценити као 

замену за објављену научну монографију. 

6. Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету (члан 3), прописују да у 

звање наставника може бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане Законом 

о високом образовању, Mинималним условима и општим актом универзитета. Правилником 

о избору у звања наставника (Универзитета Унион) као један од обавезних услова за избор у 

звање ванредног професора захтева се „одобрен универзитетски уџбеник за предмет из 

студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN 

бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање“.  

Закон о високом образовању чл. 74 став 8. прописујући услове за избор у звање ванредног 

професора, предвиђа да у звање ванредног професора може бити изабрано лице које има 

„објављен уџбеник или монографију за ужу научну област за коју се бира.“  

Будући да је Закон о високом образовању акт више правне снаге од Правилника о избору у 

звања наставника (Универзитет Унион), те да монографија кандидата која је достављена 

Комисији, није из уже научне области за коју је овај конкурс расписан (грађанскоправне), 

Комисија сматра да тај законски услов није испуњен. 

 

На основу утврђених чињеница, Комисија је закључила да кандидат доц. др Слободан Вукадиновић 

није испунио све обавезне услове за избор у звање ванредног професора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  




