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Пријављени кандидати:  

1. презиме и име: др Рок Лампе 

2. презиме и име: доц. др Слободан  Г. Вукадиновић 

3. Презиме и име: др Мила Д. Петровић 

II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
  

1.1. Име, средње слово, презиме:  Рок Лампе 

Датум рођења:   06.06.1973.  Место и држава рођења: Марибор, Словенија 

 

2.1. Професионална оријентација: 

Наставно-научна област: Правне науке 

Ужа научна област: Грађанскоправна 

 

2.2.  Радно искуство: 

 Организација  Трајање запослења Звање 

1. 
Универзитет Alma Mater Europaea Марибор, 

Салзбург  2017-2022 

Редовни 

професор 

2. 
Правни факултет за привреду и правосуђе 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 2014-2019 

Редовни 

професор 

3. 
Правни факултет за привреду и правосуђе 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 2009-2014 

Ванредни 

професор 

4. 
Факултет за предузетништво Gea-College у 

Љубљани 2015-2017 

Редовни 

професор 

5. 
Факултет за предузетништво Gea-College у 

Љубљани 2009-2014 

Ванредни 

професор 

6. 
Факултет за предузетништво Gea-College у 

Љубљани 2004-2009 Доцент 

7. 
Европски правни факултет у Новој Горици 2009-2015 

Ванредни 

професор 

8. Европски правни факултет у Новој Горици 2004-2009 Доцент 

9. Правни факултет Универзитета у Марибору 1999-2004 

Асистент и 

научни 

истраживач  

10. Виши суд у Марибору 
1998-2000 Приправник 

 

2.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1. Max-Planck Institut für ausländisches und internationalnes 

privatrecht Hamburg 

 

Hamburg, Germany 

 Установа место и држава  
 

 Гостујући истраживач децембар 2002 

 врста (циљ) боравка период боравка 
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2.  

 

Yale Law School 

Yale University, in New Haven, 

Connecticut, USA 

 установа место и држава  
 

  

Гостујући истраживач 

новембар – децембар 

2001 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3. Právnická Fakulta, Univerzita Karlova v Praze Praha, Česká republika 

 установа место и држава  
 

 Стипендија Чешке владе за истраживање за докторску дисертацију октобар 1999- март 2000 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

4. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van 

Amsterdam 

 

Amsterdam, Nederland 

 установа место и држава  
 

 Студије права ЕУ – истраживачки биравак у оквиру програма 

Темпус 

 

јануар- јун 1997 

 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 у Марибору 

Факултет*:Правни факултет 

Студијски програм: 

Звање*:доктор правних наука 

Научна област*: грађанскоправна област 

Наслов дисертације*: Право на приватност 

 

3.5. Мастер или магистарске студије  

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

Универзитет: University of Utah, College of Law, USA 

Факултет:  College of Law, 

Студијски програм: 

Звање: мастер права 

Научна област: 

Наслов завршног рада: Environmental and Resource Law 

2.6. Основне студије 

 
Година уписа:       Година завршетка:      Просечна оцена током студија: 1992 1997 8,5 

2000     2003  

1997    1997   

1998                   

Б+ 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/faculteit-der-rechtsgeleerdheid
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Универзитет: Универзитет у Марибору 

Факултет: Правни факултет 

Студијски програм: 

Звање: дипломирани правник 

 

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

Језик (навести језик) Чита Пише Говори 

Енглески језик да да да 

Словеначки језик да да да 

Српски језик да да да 

 

2.8. Претходна звања (избор и реизбор) 

Звање Установа Датум избора 
Датум 

реизбора 

асистент 

Правни факултет 

Универзитета у 

Марибору 

29.6.1999. 

 

доцент 

Правни факултет 

Универзитета у 

Марибору 

25.10.2004 

 

ванредни професор 

Европски правни 

факултет, Нова 

Горица 

12.6.2009. 

 

редовни професор 

Факултет за 

предузетништво Gea 

College,  Љубљана 

27.11.2014. 

 

ванредни професор 

Правни факултет за 

привреду и правосуђе 

Универзитет 

Привредна академија 

у Новом Саду 

17.06.2009. 

 

редовни професор 

Правни факултет за 

привреду и правосуђе 

Универзитет 

Привредна академија 

у Новом Саду 

2.06.2014. 

 

редовни професор Универзитет Alma 

Mater Europaea 

Марибор, Салзбург 

2017.  
* достављена само 

година не и датум 

избора 
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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 LAMPE, Rok Essential cases on natural causation. Springer:Vienna; [London], 

cop. 2007. XXI, 632 str. Digest of European tort law, vol. 1. ISBN 978-3-211-

36957-9. [COBISS.SI-ID 11316758]   

М14 

2 LAMPE, Rok. Some unanswered legal aspects of gaming. V: EADINGTON, 

William R. (ur.), DOYLE, Meighan R. (ur.). Integrated resort casinos: 

implications for economic growth and social impacts. Reno, 2009. Str. 243-251. 

ISBN 0-9796873-1-4, ISBN 978-0-9796873-1-0. [COBISS.SI-ID 512480816] 

М14 

3 LAMPE, Rok. Damage caused by GMOs under Slovenian law. V: KOCH, 

Bernhard A. (ur.). Damage caused by genetically modified organisms: 

comparative survey of redress options for harm to persons, property or the 

environment. Berlin; New York, cop. 2010. Str. 477-490. Tort and insurance 

law, vol. 27. ISBN 978-3-89949-811-0, ISBN 3-89949-811-9, ISBN 978-3-

89949-812-7. ISSN 1616-8623. [COBISS.SI-ID 512924290]   

M14 

 

4 LAMPE, Rok. Slovenia. XXIV. V: KOZIOL, Helmut (ur.), STEININGER, 

Barbara C. (ur.), ALUNARU, Christian. European tort law 2008. 

Springer:Wien;NewYork, cop. 2009. Str. 579-596. Tort and insurance law 

yearbook. ISBN 978-3-211-92797-7, ISBN 3-211-92797-2. ISSN 1616-8623. 

[COBISS.SI-ID 512481328] 

M14 

5 LAMPE, Rok. Economic loss by GMOs in Slovenia. V: KOCH, Bernhard A. 

(ur.). Economic loss caused by genetically modified organisms: liability and 

redress for the adventitious presence of GMOs in non-GM crops. 

Springer:Wien;NewYork, cop. 2008. Str. 429-442. Tort and insurance law, 

Vol. 24. ISBN 978-3-211-77987-3. ISSN 1616-8623. [COBISS.SI-

ID 512482352] 

M14 

6 LAMPE, Rok. Slovenia. XXIII. V: KOZIOL, Helmut (ur.), STEININGER, 

Barbara C. (ur.). European Tort Law 2007. Springer:Wien;NewYork, cop. 2008. 

Str. 526-540. Tort and insurance law, Yearbook. ISBN 978-3-2117-7991-0, 

ISBN 3-211779-91-4. ISSN 1616-8623. [COBISS.SI-ID 512481584] 

M14 

7 LAMPE, Rok. Slovenia. XXI. V: KOZIOL, Helmut (ur.), STEININGER, 

Barbara C. (ur.). European tort law 2006. Springer:Wien;NewYork, cop. 2008. 

Str. 417-428. Tort and insurance law yearbook. ISBN 978-3-211-70937-5, 

ISBN 3-211-70937-1. [COBISS.SI-ID 512547970] 

M14 

   

  

 

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 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

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

  М22 

../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM10.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11316758?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512480816?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512924290?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512481328?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512482352?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512481584?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512547970?lang=sl
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM10.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
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  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

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

1  M23 

2  M23 

3  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у националном часопису међународног значаја 

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

  М24 

  М24 

  

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 LAMPE, Rok. Protection of personality rights in media law. V: ANTONČIČ, 

Boštjan (ur.). Conference proceedings. Advances in Business - Related 

Scientific Research Conference - ABSRC 2014, Venice, Italy, March 26-28, 

2014. Piran, 2014. Str. 1-15. ISBN 978-961-6347-53-2. [COBISS.SI-

ID 513274754] 

M33 

2 LAMPE, Rok. Pooblastila notarjev v Sloveniji = Ovlaštenja notara u Sloveniji i 

dosadašnja iskustva. V: DUKIĆ MIJATOVIĆ, Marijana (ur.). Aktuelne promene 

u pravnom sistemu država u regionu = Actual changes in the legal system of the 

countries of region. zbornik radova.Novi Sad, 2011. Str. 537-550. ISBN 978-86-

6019-020-0. [COBISS.SI-ID 513219458] 

М34 

3 LAMPE, Rok. Protection of personality rights in media law. V: ANTONČIČ, 

Boštjan (ur.). Conference proceedings. Advances in Business - Related 

Scientific Research Conference - ABSRC 2014, Venice, Italy, March 26-28, 

2014. Piran, 2014. Str. 1-15. ISBN 978-961-6347-53-2. [COBISS.SI-

ID 513274754] 

М34 

4 LAMPE, Rok. Civilnopravno varstvo osebnostnih pravic građanskopravna 

zaštita ličnih prava = The civil law aspects on the protection of personality 

rights. V: DUKIĆ MIJATOVIĆ, Marijana (ur.). Aktuelnosti privredne legislative 

kao determinante razvoja ekonomija država u regionu: [zbornik radova X 

tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa "Pravnički dani Prof. dr. Slavko 

Carić"] = Current economic legislation as determinants of economies of the 

countries in the region: [the collection of papers of the 10th traditional 

international Counseling "Legal Days Prof. Slavko Carić Ph. D."]. Novi Sad, 

2013. Str. 136-148. ISBN 978-86-6019-037-8. [COBISS.SI-ID 513244290 

М34 

5 LAMPE, Rok. Pravni vidiki spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. V: 

LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik povzetkov [!prispevkov]. 8. slovenski dnevi 

varstvoslovja, Bled, 30. maj - 1. junij 2007. Maribor, 2007. 9 str. ISBN 978-961-

6230-66-7. [COBISS.SI-ID 1360618] 

M34 

6 LAMPE, Rok. Pooblastila notarjev v Sloveniji in dosedanje izkušnje = 

Ovlaštenja notara u Sloveniji i dosadašnja iskustva = Powers of notaries in 

M34 

../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM30.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513274754?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513219458?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513274754?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513244290?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1360618?lang=sl
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Slovenia and the experience in this area. V: Zbornik apstrakata sa 

Međunarodnog naučnog skupa "Aktuelne promene u pravnom sistemu država u 

regionu" 22-24 september 2011, Sombor = Book of abstract of the International 

conference "Actual changes in the legal system of the countries of region", 22-24 

September 2011, Sombor. Novi Sad, 2012. Str. 77. ISBN 978-86-6019-025-5. 

[COBISS.SI-ID 513208450] 

   

   

 

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 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у врхунском часопису националног значаја 

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

  М51 

  М51 

  М51 

  М51 

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у истакнутом националном часопису 

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

  М52 

  М52 

  М52 

  М52 

  М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у националном часопису 

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

1 Lampe, R.: „Ugovor sa naslednopravnim dejstvom – Ugovor o ustupanju i 

raspodeli imovine za života“, Pravo – teorija i praksa, 7-8/09, Novi Sad, 2009. 

М53 

2 Prelević, S.; Lampe, R. i Džudović, M.: „Značaj metode DNK otiska u 

porodičnom pravu“, Pravo – teorija i praksa, 7-8/09, Novi Sad, 2009. 

М53 

3 Prelević, S.; Lampe, R. i Džudović, M.: „Pravo na suđenje u razumnom roku – 

značajan princip Građansko procesnog prava“, Pravo – teorija i praksa, 5-6/09, 

Novi Sad, 2009. 

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 

   

   

   

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513208450?lang=sl
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM40.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
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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 LAMPE, Rok. Pravica do zasebnosti – zagobor njene široke implementacije – 

doktorska disertacija: Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, 2003. [COBISS.SI-

ID 213910016] 

M70 

   

   

   

 

Напомена: Кандидат је доставио и обимну листу радова који су објављивани у научним 

часописима који нису ни на једној од референтних листи научних часописа, обимну листу 

стручних радова као и радове који нису из грађанскоправне уже научне области за коју се 

кандидат бира те ти радови у овом делу извештаја нису вредновани. 

 

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.    7          
Број бодова    35          

 

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 5         
Број бодова 1 2,5         

 

Категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М54 М55 М56 М57 М61 М62 М63 М64 

Број публи.      3         
Број бодова      3         

 

 

../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM60.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/213910016?lang=sl
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM80.pdf
../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM90.pdf
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Категорија 

3. 

 

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

Број публи.      1         
Број бодова      6         

 
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 47,5  11 / ДА 

Ванредни професор      

Редовни професор     
1основни бодови = М70 (6) + М14 (5)  

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

 

Уколико је коришћена замена – навести: 

Кандидат има седам М14  радова који се могу, сагласно одредби члана 9. Правилника о избору у 

звања наставника Универзитета Унион у Београду од 25. јануара 2021. године, користити као 

замена за потребне радове из М20 категорије, тачније као замена за по један М24 рад. 

 

3.2. Остало 

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

услов за избор у звање ванредног професора) 

Кандидат је као истраживач сарађивао на различитим међународним, европским и домаћим 

истраживачким пројектима. Између осталих и на два пројекта Европске комисије 1) Protection of 

consumer rights in EU member, 2) Non-discrimination Law. 

Са истраживачким институтом ECTIL  из Беча (European Center for Tort and Insurance Law) је 

сарађивао 10 година у пројектима из подручја одштетног права, медијског права и права 

осигурања и то на пројектима: 

- Пројект компаративне анализе права заштите личних права; 

- Пројект анализе тумачења каузалности у одштетном праву; 

- Пројект компаративне анализе заштите здравља у односу на генетско модификоване 

организме. 

Резултат пројектних активности су радови у публикацијама које је објавила издавачка кућа 

Springer и који су наведени у овом извештају. 

 

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) 
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Комисија је констатовала да је кандидат у посматраном периоду објавио више публикација од 

којих и два  америчка уџбеника  (са ISBN бројем) из уже научне области за коју се бира:  

-ALLEN, Anita L., SILVERMAN, Henry R., ROTENBERG, Marc, LAMPE, Rok. (CON) Privacy law 

and society. Third edition. St. Paul (MN), cop. 2016. XLVII, 1591 str. American casebook series. ISBN 

978-1-634-59699-2. [COBISS.SI-ID 39452675] и 

- ALLEN, Anita L., LAMPE, Rok, (CON) Privacy law and society. 2nd ed. St. Paul (Minn.), cop. 2011. 

XXXV, 1187 str. American casebook series. ISBN 9780314267030, ISBN 

0314267034. http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy11pdf02/2011288529.html. [COBISS.SI-ID 512921730] 

 

Mеђутим, код оба ова уџбеника кандидат је наведен као „сарадник“ а не као коаутор, па их 

Комисија није вредновала као уџбенике чији је кандидат коаутор зато што није могла утврдити да 

ли су испуњени прописани критеријуми везани за обим страница по аутору (не мање од 80 по 

аутору), као ни минимални број библиографских референци (укључујући и аутоцитате) обзиром 

да публикације нису достављене Комисији нити их има у библиотекама у Републици Србији. 

 

 

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). 
1. LAMPE, Rok. Development of the European Union law and its effect on membering states: lecture. Ghent, 18. 

3. 2014. [COBISS.SI-ID 513272194] 

2. LAMPE, Rok. European Union and its internal market: lecture. Ghent, 18. 3. 2014. [COBISS.SI-

ID 513271938] 

3. LAMPE, Rok. International contract law: lecture. Annecy, januar 2014. [COBISS.SI-ID 513286786] 

4.   LAMPE, Rok. Alternativno rješavanje poslovnih sudova u pravnoj praksi. Zlatibor, 23. - 26. 5. 2013. 

[COBISS.SI-ID 513163138] 

5. LAMPE, Rok. Rješavanje pravnih sukoba sa naznakom na alternativne načine - mediacija i arbitraža. Novi 

Sad, 18. 5. 2013. [COBISS.SI-ID 513163394] 

6. LAMPE, Rok. Company legal framework: lecture. Annecy, december 2013. [COBISS.SI-ID 513287042] 

7.  LAMPE, Rok. European Union and its enlargement to the East. Lahti, 18. 3. - 22. 3. 2013. [COBISS.SI-

ID 513120386] 

8.  LAMPE, Rok. Porodično pravo: predavanje. Novi Sad, 6. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 513243522] 

9. LAMPE, Rok. Comparative contract and tort law in European Union. Annecy, 7. 12. - 9. 12. 2010. 

[COBISS.SI-ID 513120130] 

10. LAMPE, Rok. Labour law in the European Union. Annecy, 26. 10. - 28. 10. 2010. [COBISS.SI-

ID 513119874] 

11.  LAMPE, Rok. Consumer protection in media law: [predavanje na] Universita degli studi di Udine. Udine, 

2009. [COBISS.SI-ID 512920706] 

12. LAMPE, Rok. New tendencies on competition law: [predavanje na] Universita degli studi di Udine. Udine, 

22. 7. 2008. [COBISS.SI-ID 512921218] 

13. LAMPE, Rok. Slovenia's adventure in European Union. Ankara, 4. 6. 2008. [COBISS.SI-ID 513119618] 

14. LAMPE, Rok. Developments of tort law in Europe 2003. Slovenia : 3rd Annual Conference on European Tort 

Law, Vienna, April 15-16, 2004. Wien, 2004. [COBISS.SI-ID 53227265] 

 

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. Vuga, Milan. "Pravica do izobraževanja kot temeljna pravica človeka in delavca." (2011).  M70 

441 Google Scholar 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39452675?lang=sl
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy11pdf02/2011288529.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512921730?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513272194?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513271938?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513286786?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513163138?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513163394?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513287042?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513120386?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513243522?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513120130?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513119874?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512920706?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512921218?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513119618?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53227265?lang=sl
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2. Kraljić, Suzana, and Aleš Kobal. "Verschärfung der Gesetzgebungsansätze zur Impfungen 

in ausgewählten Staaten." Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 68.3-4 (2018): 431-464. 

M23 

3. Blitz, Brad K. "Evaluating transitions: Human rights and qualitative democracy in 

Central and Eastern Europe." Reflections on 1989 in Eastern Europe. Routledge, 2013. 

227-252. 

 

4. 

Sever, Tina. "Protecting human rights through fundamental principles of administrative 

procedures in Eastern Europe." DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review 5.4 

(2014): 249-275.  

 

5. 
Sotlar, Andrej, and Janko Trivunović. "Detektivi in varstvo zasebnosti v Republiki 

Sloveniji." Varstvoslovje: Journal of Criminal Justice & Security 14.3 (2012). 
 

6. 
Binimelis, Rosa. "Coexistence of plants and coexistence of farmers: is an individual choice 

possible?." Journal of Agricultural and Environmental Ethics 21.5 (2008): 437-457. 

 

7. 

Askeland, Bjarte, et al. Liability and compensation schemes for damage resulting from the 

presence of genetically modified organisms in non-GM crops. European Centre of Tort and 

Insurance Law, 2007. 

M23 

8. 
Lezaun, Javier. "Bees, beekeepers, and bureaucrats: parasitism and the politics of transgenic 

life." Environment and Planning D: Society and Space 29.4 (2011): 738-756. 

М23 

9. 
Greene, Catherine, and Katherine Smith. "Can Genetically Engineered and Organic Crops 

Coexist?." Choices 25.2 (2010).  

 

10. Repolusk, Nina. "Diskriminacija in mobbing na delovnem mestu." (2011). M70 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.  Признања, награде и одликовања за научни рад: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

3.2.6.  Чланство у научним и стручним организацијама: 

 

1. Од 2002.  – до данас:  члан Европског Института за одштетно и право осигурања у Бечу ECTIL 

– European Center for Tort and Insurance Law 

2. Од 2021.  –  до данас: сарадник Копаоничке школе привредног права 

3. 2006 – 2009. - Судија Суда части привредне коморе Словеније 

 

 

III/у    УМЕТНИЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) 

3.1. 

- Уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на концертима у 

земљи и иностранству (Музичка уметност); 

- Јавно извођење уметничког дела у редовном приказивању у јавности (Драмска уметност); 

Звање Број цитата  

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Редовни професор  Да 
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- Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама (Ликовне и примењене 

уметности и дизајн 

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

   

   

   

   

 

- Уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и иностранству 

(Музичка уметност); 

- Јавно извођење уметничког дела на смотрама и фестивалима (Драмска уметност); 

- Јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама 

(Ликовне и примењене уметности и дизајн) 

 

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

   

   

   

   

 

- Концерти и оперске представе у земљи и иностранству (Музичка уметност); 

- Комерцијална реализација уметничког дела (Драмска уметност), (Ликовне и примењене 

уметности и дизајн) 

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

  М21 

  М21 

  М21 

  М21 

 

- Концерти и оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству (Музичка уметност); 

- Учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских 

радионица у земљи и иностранству (Драмска уметност), (Ликовне и примењене уметности 

и дизајн)  

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

  М22 

  М22 
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- Учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима (Музичка уметност), (Драмска 

уметност), (Ликовне и примењене уметности и дизајн) 

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

  М23 

  М23 

  М23 

 

- Награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству; 

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

   

   

 

 

- Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 

периодика) (Музичка уметност), (Драмска уметност), (Ликовне и примењене уметности 

и дизајн)  

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

   

   

   

   

 

3.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) 

Категoрија

иа 

У11 У12 У13 У14 У15 У16 У17 У18 У21 У22 У23 У24 У25 У26 

Број публи.               
Број бодова               

 

Категорија У31 У32 У33 У34 У35 У36 У37 
Број публи.        
Број бодова        

 

Категорија У41 У42 У43 У44 У45 У46 У47 У48 
Број публи.         
Број бодова         

 

Укупно бодова =  

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (уметнички рад) 
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Уколико је коришћена замена, навести: 

/ 

 

3.3. Остало 

3.3.1. Чланство у уметничким и стручним организацијама: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Звање Број бодова   

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент     

Ванредни професор     

Редовни професор     
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IV       РАД У НАСТАВИ   
 

4.1а  Извођење наставе (од претходног избора)     

Назив предмета: Породично право, Арбитражно право и Право ЕУ 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад 

Степен студија: ОАС     Фонд часова:  (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 
Назив предмета: * у пријави је наведено „за подручје грађанског права“ 

Студијски програм: / 

Установа: Факултет за предузетништво Gea-College у Љубљани 

Степен студија: ОАС     Фонд часова: (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 
Назив предмета: * у пријави је наведено „за подручје грађанског права“ 

Студијски програм: право 

Установа: Европски правни факултет у Новој Горици 

Степен студија: ОАС     Фонд часова: (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 

Назив предмета: Право ЕУ 

Студијски програм: право 

Установа: Факултет за државне и европске студије у Подгорици 

Степен студија:  ОАС     Фонд часова: (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 

Назив предмета: Медицина и право 

Студијски програм: право 

Установа: Правни факултет у Сплиту, Хрватска   

Степен студија:  МАС     Фонд часова: (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 

Назив предмета: Право ЕУ 

Студијски програм: право 

Установа: Çankaya Üniversitesi, Анкара, Турска 

Степен студија:  ОАС     Фонд часова: (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 

Назив предмета: Mеђународно привредно право 

Студијски програм: / 

Установа: Пословни факултет, IPAC Annecy, Francuska 

Степен студија:  ОАС     Фонд часова: (није било могуће утврдити из 

достављене документације) 

 

  
 

../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/deo%20IV_RAD%20U%20NASTAVI.pdf
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4.1б Oцена приступног предавања (код првог избора у наставно звање) 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1в Мишљење студената о педагошком раду   
 

Анкете 

Наставни предмет  
Школска 

година 
Оцена 

Студената 
Број 

студената 

*није наведен назив наставног предмета 

Универзитет Alma Mater Europaea Марибор, Салзбург 

2020/21. 4,6 *није 

наведено 

    

    

    

    

    

    

    

    

Остало 

/ 

 

4.2. Увођење нових области или наставних предмета 

 

/ 

 

4.3а Уџбеници  

аутори: Рок Лампе 

наслов: Izbrana poglavja mednarodnih, evropskih in ustavnopravnih vidikov delovnega prava: študijsko 

gradivo 

издавач: Gea College, Fakulteta za podjetništvo/Факултет за предузетништво, 2013, Љубљана 

ISBN:  978-961-6347-51-8 

врста публикације: уџбеник са рецензијом 
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аутори:  

наслов:  

издавач:  

ISBN:   

врста публикације: 

 

4.3б Друга дидактичка средства 

аутори: Рок Лампе 

наслов: Delovno pravo in socialna varnost : študijsko gradivo. 2. spremenjena in dopolnjena izd. 

издавач: Ljubljana, 2008 

ISBN: [COBISS.SI-ID 512572546] 

врста публикације: наставни материјал 

аутори: Рок Лампе 

наслов: Delovno pravo in socialna varnost : študijsko gradivo.   

издавач: Ljubljana, 2007. 

ISBN: [COBISS.SI-ID 512481154] 

врста публикације: наставни материјал 

аутори:  

наслов:  

издавач:  

ISBN:  

врста публикације: наставни материјал 

 

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. Факултет за државне и европске студије Подгорица, Црна Гора (Право ЕУ); 

2. Правни факултет у Сплиту, Хрватска  (на постдипломским студијама предмет Медицина и право); 

3. Çankaya Üniversitesi, Анкара, Турска (Право ЕУ); 

4. Пословни факултет, IPAC Annecy, Francuska (Mеђународно привредно право) 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512572546?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512481154?lang=sl
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Кандидат је као професор предавао на различитим факултетима у више држава, између осталих: 

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад , Србија (Породично право, Арбитражно 

право и Право ЕУ); 

Факултет за државне и европске студије Подгорица, Црна Гора (Право ЕУ); 

Правни факултет у Сплиту, Хрватска  (на постдипломским студијама предмет Медицина и 

право); 

Çankaya Üniversitesi, Анкара, Турска (Право ЕУ); 

Пословни факултет, IPAC Annecy, Francuska (Mеђународно привредно право) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

 

 

Звање 
Оцена 

студената  
Уџбеник 

Остала дидактичка 

средства 

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент недостаје / ДА ДА 

Ванредни професор недостаје / ДА 
НЕ 

Редовни професор     
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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. PFEIFER, Jure  Denarna odškodnina za 

razžalitev dobrega imena 

in časti : diplomsko delo. 

Nova Gorica, 2012. 62 f. 

[COBISS.SI-

ID 1024171377] 

грађанскоправна ментор 

2. ŠINKOVEC, Samo Redna odpoved delovnega 

razmerja : diplomsko delo. 

Maribor, 

2012. http://www.doba.si/

diplome/1410160125.pdf. 

[COBISS.SI-

ID 512618032] 

грађанскоправна ментор 

3. KOŠIR, Tatjana  Pravice potrošnikov v 

zvezi z napakami blaga : 

diplomsko delo. Ljubljana, 

2015. 50 f., 4 f. pril., 

ilustr. http://revis.openscie

nce.si/Dokument.php?id=

3133. [COBISS.SI-

ID 513342338] 

 

грађанскоправна ментор 

4. KOMLJENOVIĆ, Renata  Zdravstveno zavarovanje v 

Sloveniji in problematika 

zdravljenja v tujini : 

diplomsko delo. Ljubljana, 

2014. 43 f., 

ilustr. http://revis.openscie

nce.si/Dokument.php?id=

3287. [COBISS.SI-

ID 513321602 

грађанскоправна ментор 

5. HOXHAJ, Liridon Diskrimancija na trgu 

delovne sile : diplomsko 

delo. Ljubljana, 2015. 38 

f., 16 f. pril., 

ilustr. http://revis.openscie

nce.si/Dokument.php?id=

3137. [COBISS.SI-

ID 513415298] 

 

грађанскоправна ментор 

 

Мастер студије или магистарске тезе       Укупан број меноторстава:  

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 
Презиме и име студента 

Наслов рада, година 

одбране 
Област 

Својство 

(ментор/члан) 
1. SKOK, Robert Pravna ureditev rojstva : 

magistrsko delo. Nova 

грађанскоправна ментор 

90 

63 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024171377?lang=sl
http://www.doba.si/diplome/1410160125.pdf
http://www.doba.si/diplome/1410160125.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512618032?lang=sl
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3133
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3133
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3133
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513342338?lang=sl
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3287
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3287
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3287
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513321602?lang=sl
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3137
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3137
http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3137
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513415298?lang=sl
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Gorica, 2014. 245 f., 9 f. 

pril. http://revis.openscien

ce.si/IzpisGradiva.php?id=

2346&lang=slv. 

[COBISS.SI-

ID 1024544881] 

2. AHČIN, Špela Mediacija v civilnopravnih 

zadevah in druge 

alternativne oblike 

reševanja sporov : 

magistrsko delo. Nova 

Gorica, 2013. VIII, 74 f., 

ilustr. 

http://revis.openscience.si/

IzpisGradiva.php?id=4599

&lang=slv. [COBISS.SI-

ID 1024599665] 

грађанскоправна ментор 

3. PREVORŠEK, Petra Pravice otroka na podlagi 

konvencije Združenih 

narodov o otrokovih 

pravicah : magistrsko delo. 

Nova Gorica, 2013. 162 f. 

http://revis.openscience.si/

IzpisGradiva.php?id=4625

&lang=slv. [COBISS.SI-

ID 1024575601] 

грађанскоправна ментор 

4. STROSAR, Vlasta   Primerjava med dedno 

nevrednostjo in 

razdedinjenjem : 

magistrsko delo. Nova 

Gorica, 2013. V, 120 f., 

ilustr. 

http://revis.openscience.si/

IzpisGradiva.php?id=4621

&lang=slv. [COBISS.SI-

ID 1024597105] 

грађанскоправна ментор 

5. VRTIN, Samo  Zaseg in pregled 

elektronskih medijev z 

vidika varstva človekovih 

pravic : magistrsko delo. 

Kranj, 2013. 103 

str. http://revis.openscienc

e.si/IzpisGradiva.php?id=1

846&lang=slv. 

[COBISS.SI-

ID 1024500833] 

 

грађанскоправна ментор 

 

Специјалистичке студије          Укупан број меноторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 Презиме и име студента Наслов рада Област Година одбране 

1. ŠČANČAR, Andreja Pomen Evropske socialne 

listine za Republiko 

Slovenijo : specialistično 

delo. Kranj, 2012. vi, 100 

str. http://revis.openscienc

e.si/IzpisGradiva.php?id=1

945&lang=slv. 

грађанскоправна 2012 

1 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2346&lang=slv
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2346&lang=slv
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2346&lang=slv
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024544881?lang=sl
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1846&lang=slv
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1846&lang=slv
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1846&lang=slv
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024500833?lang=sl
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1945&lang=slv
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1945&lang=slv
http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1945&lang=slv
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[COBISS.SI-

ID 1024245601 

2.     

3.     

 

Докторске дисертације/Докторски уметнички пројекти  

                                                Укупан број менторстава: 

презиме и име студента: Задравец  Бојана 

наслов рада: Osebni status posameznika : kritični preudarek naše in evropske pravne ureditve 

факултет (универзитет): 

Факултет за државне и европоске  студије, Брдо при Крању 

област:   грађанскоправна     датум одбране: 2011.  

својство (ментор/члан):  ментор 

 

презиме и име студента: Топлак Перовић Барбара 

наслов рада: Odvračilni učinek zasebnopravnega varstva  

факултет (универзитет): EVRO-PF - Nova Univerza - Evropska pravna fakulteta 

област:  грађанскоправна       датум одбране: 2017. 

својство (ментор/члан): ментор 

 

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. 

Прописани критеријуми из стандарда 9. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију  

студијских програма («Сл.гласник РС», бр. 13/2019, 1/2021 и 19/2021) предвиђају да наставу на 

докторским студијама у пољу друштвено-хуманистичких наука може да изводи наставник који је 

у претходних десет година остварио најмање 12 бодова за радове у категоријама: M11; M12; 

M13; M14; M21; M22; M23; M24; M31; M32; M33; M34 и M51.  

Ментор на докторским студијама у пољу друштвено-хуманистичких наука може бити наставник 

који је у претходних десет година остварио најмање 24 бода, и то: - најмање 4 бода за рад у 

часопису са листа ССЦИ, ЕРИХ, ХЕИНОНЛИНЕ и ЕцонЛит или у часопису категорије M24, и - 

најмање 20 бодова за радове у категоријама: M11; M12; M13; M14; M21; M22; M23; M24; M31; 

M32; M33; M34 и M51. Радови у категоријама: M31; M32; M33 и M34 доносе највише 20% 

потребних бодова.  

 

Кандидат испуњава услове за извођење наставе на докторским студијама у пољу друштвено-

хуманистичких наука. Кандидат  је у последњих дест година остварио најмање 12 бодова за 

радове у категоријама прописане критеријумима из стандарда 9. Правилника о стандардима и 

поступку за акредитацију  студијских програма («Сл.гласник РС», бр. 13/2019, 1/2021 и 19/2021). 

Кандидат не испуњава услове за ментора на докторским студијама у пољу друштвено-

хуманистичких наука зато што у претходних десет година није остварио најмање 24 бода за 

радове у категоријама прописане критеријумима из стандарда 9. Правилника о стандардима и 

поступку за акредитацију студијских програма. 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  

 
Број менторстава по 

нивоима студија 

Учешће у комисијама 

по нивоима студија 

Услови за менторство на 

докторским студијама  

(ДА или НЕ) 

2 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024245601?lang=sl
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1. Основне: 62  да 

2. Специјалистичке: 1  да 

3. Магистарске  да 

4. Мастер 90  да 

5. 

Докторска 

дисертација/докторске 

студије: 2 

 да 

 

VI  ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

6.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

Орган или тело Факултет или Универзитет Период 

/   

   

   

   

 

6.2  Учешће у комисијама за изборе у звања                                 

Име и презиме кандидата Својство (председник/члан) Установа 

/   

   

   

   

 

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

Организација Функција Период 

Inštitut za poslovno pravo,  Марибор, Словенија директор 2007 - 

   

   

   
 

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

   

   

   

   

 

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

Арбитража привредне коморе Словеније арбитар 2014 -  

   

   

   

 

6.6  Рецензије у научном часописима и остале јавне рецензије 
Часопис Категорија 

  

  

  

../../../../../../../../AppData/Local/Downloads/deo%20VI_AKADEMSKA%20I%20SIRA%20ZAJEDNICA.pdf
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6.7. Подржавање ваннаставних академских активности студената 

Кандидат је у пријави навео да је током читаве педагошке каријере веома активно учествовао у 

раду са студентима по питању ваннаставних активности: организовао округле столове, 

студентске дебате, Мoot court, учествовао у формирању правних клиника и организовао посете 

европским институцијама за студенте. 

 

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:  

Кандидат је током своје каријере сарађивао и предавао на бројним универзитетима од којих је 

навео: Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад , Србија, Факултет за државне и 

европске студије Подгорица, Црна Гора,  Правни факултет у Сплиту, Хрватска, Çankaya 

Üniversitesi, Анкара, Турска и Пословни факултет, IPAC Annecy, Francuska. 

Кандидат је члан научних и стручних организација и то: Европског Института за одштетно и 

право осигурања у Бечу -  ECTIL (European Center for Tort and Insurance Law) и вишегодишњи 

сарадник Копаоничке школе привредног права.  

Кандидат је лиценцирани медијатор, стални арбитар при Арбитражи Привредне коморе 

Словеније као и директор Inštituta za poslovno pravo у Марибору. 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  
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Комисија је утврдила да кандидат испуњава услов за избор у звање доцента, 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.). 

За образложење испуњености минималних критеријума кандидата видети одељак IX овог 

извештаја. 

 

VII    СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 
 

7.1.  Учешће и руковођење научним/уметничким и другим пројектима 

назив пројекта: Protection of consumer rights in EU member 

финансиран (од кога): Eвропска комисија 

врста пројекта: истраживачки пројекат 

период: 2008 

својство (руководилац/учесник): учесник 

назив пројекта: Non – discrimination Law 

финансиран (од кога): Eвропска комисија 

врста пројекта: истраживачки пројекат 

период: 2009 

својство (руководилац/учесник): учесник 

 

назив пројекта: Liability in cases of damage resulting from the presence of GMOs in non- GM crops 

финансиран (од кога): ECTIL – European Center for Tort and Insurance Law 

врста пројекта: истраживачки пројекат 

период: 2010 

својство (руководилац/учесник): учесник 

 

7.2.  Обављање консултантских послова 

Са истраживачким институтом  (ECTIL – European Center for Tort and Insurance Law) из Беча 

кандидат је сарађивао као консултант на пројектима у области одштетног права, личних права, 

права медија и права осигурања од 2002 -2012. године. 

 

7.3. Уређивачки послови 
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/ 

 

7.4. Консултантске и сличне активности 

 

VIII САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ,  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ, 

ОДНОСНО ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ 
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Кандидат у својој пријави наводи да је као професор предавао на различитим факултетима у 

бројним државама, између осталих: 

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад , Србија (Породично право, Арбитражно 

право и Право ЕУ); 

Факултет за државне и европске студије Подгорица, Црна Гора (Право ЕУ); 

Правни факултет у Сплиту, Хрватска  (на постдипломским студијама предмет Медицина и право); 

Çankaya Üniversitesi, Анкара, Турска (Право ЕУ); 

Пословни факултет, IPAC Annecy, Francuska (Mеђународно привредно право) 

 

 

Кандидат је доставио одлуку Универзитета Привредна академија у Новом Саду  бр.84/11/14 од 

2.06.2014. године о стицању звања редовног професора за ужу грађанскоравну научну област на 

Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду. 

 

Кандидат је стални арбитар при Арбитражи за привредно право у Марибору, лиценцирани 

медијатор и директор Института за пословно  право у Марибору, Словенија. 
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IX   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници; истаћи испуњеност тражених 

услова) 
Комисија је датаљно размотрила биографију, библиографију и другу документацију коју је 

кандидат др Рок Лампе доставио и упознала се са досадашњим радом кандидата и његовим 

објављеним научним радовима.  

 

Комисија констатује  да  је  кандидат  у досадашњем раду учествовао у бројним активностима и 

програмима који доприносе академској и широј заједници и дао стручно-професионални 

допринос. Остварио је богату сарадњу са бројним високошколским, односно научно-

истраживачким институцијама у различитим државама. Кандидат има искуство у педагошком 

раду са студентима свих нивоа студија (ОАС, МАС и ДАС), и учешће у међународним стручним 

и научним пројектима.  

 

Кандидат је као професор предавао на различитим факултетима у више држава, стални  је арбитар 

при Арбитражи за привредно право у Марибору, лиценцирани медијатор и директор Института за 

пословно  право у Марибору, Словенији. Аутор је великог броја стручних радова али и научних 

радова који су претежно из приватног права, права ЕУ и међународног права.  

Кандидат је веома активно објављивао у периоду од 2003. до 2013. године. У периоду после 2013. 

године кандидат се бавио педагошким радом и, према достављеној документацији, објављивао 

углавном стручне радове. У периоду после 2013. године нема научних радова у домаћим или 

мећународним научним часописима који су на референтим листама научних часописа.  

 

Из достављене документације, Комисија је утврдила да кандидат др Рок Лампе у време 

подношења пријаве има звање редовног професора  на Факултету за предузетништво Gea-College 

у Љубљани (изабран у звање редовног професора 27.11.2014.), Правном  факултету за привреду и 

правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду  (изабран у звање редовног 

професора 2.6.2014.) и  Универзитету Alma Mater Europaea Maribor/Salzburg (кандидат је у 

пријави навео само годину избора у редовног професора  - 2014. ). Кандидат је пре тога био биран 

у звања асистента на Правном факултету Универзитета у Марибору а потом и у звање доцента и 

ванредног професора на Европском правном факултету у Новој Горици у Словенији. 

 

Пошто је реч о изборима у звања на универзитетима изван Републике Србије, Комисија је 

поступила исто као и друге комисије за избор у звање на ПФУУБ, у сличним случајевима, 

приликом избора у наставна звања кандидата који су звање наставника стекли на другим 

универзитетима у земљи или иностранству, и оцељивала да ли кандидат испуњава кумулативно 

услове за избор у звање доцента, ванредног и редовног професора у складу са вежећим прописима 

Републике Србије и општим актима Универзитета, тачније, 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. 

 

Имајући у виду да је Правни факултет Универзитета Унион у Београду Одлуком о расписивању 

коннкурса од 21.04.2022. године конкурс расписао за избор у звање доцента/ванредног професора 

за ужу грађанскоправну област, Комисија је утврђивала кумулативну испуњеност услова само за 

избор у звање доцента и ванредног професора за ужу грађанскоправну област.    

 

Комисија је овакав приступ засновала на чињеници да Правилник о избору у звања наставника 

Универзитета „Унион“ прописује минималне услове за избор у звања доцента, ванредног и 

редовног професора, при чему се као општи услов за избор у више звање захтева испуњеност 

услова за избор у ниже звање. Комисија је процењивала испуњеност ових услова, при чему је прво 

узела у обзир могућност квалификовања радова кадиндата. У  Републици  Србији квалификација  

научних  радова  врши се од 2006. године, прво „Р“ а од 2008. године „М“ категоријама па је 

Комисија била у могућности да према доступним подацима, оцени рад кадидата у оквиру, прво 
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„Р“ па потом и „М“ категоризације, од 2006 године.  

Кандидат је активно радио и објавио преко 300 библиографских јединица. Међутим, највећи број 

радова објављен је у научним часописима који нису ни на једној од референтних научних листи за 

научне часописе, нису из грађанскоправне уже научне области за коју се бира (значајан део 

радова је из права ЕУ и међународног права) или су у питању стручни радови, тако да сви ти 

радови нису могли бити вредновани приликом овог избора у звање.    

Комисија је утврдила да кандидат нема објављиване радове у научним часописима из области 

друштвених и хуманистичких наука из категорије М20 из научне области за коју се бира, тачније 

радове објављене у научни часописима који су на WoS, ERIH+, SCI листама научних часописа. 

Комисија је стога, у складу са одредбом члана 8. Минималних услова за избор у звање наставника 

на универзитету и чланом 9. Правилника о избору у звања наставника Универзитета Унион у 

Београду, користила могућност замене радова приликом утврђивања испуњености услова за избор 

у звање кандидата. 

Комисија је даље констатовала да је кандидат у посматраном периоду објавио више публикација 

од којих су и две из научне области за коју се бира. То су уџбеници међународног значаја  (са 

ISBN бројем) (ALLEN, Anita L., SILVERMAN, Henry R., ROTENBERG, Marc, LAMPE, 

Rok. (CON) Privacy law and society. Third edition. St. Paul (MN), cop. 2016. XLVII, 1591 str. 

American casebook series. ISBN 978-1-634-59699-2. [COBISS.SI-ID 39452675] и ALLEN, Anita L., 

LAMPE, Rok, (CON) Privacy law and society. 2nd ed. St. Paul (Minn.), cop. 2011. XXXV, 1187 str. 

American casebook series. ISBN 9780314267030, ISBN 

0314267034. http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy11pdf02/2011288529.html. [COBISS.SI-ID 512921730] 

Mеђутим, код оба ова уџбеника кандидат је наведен као „сарадник“ а не као коаутор, па их 

Комисија није вредновала као уџбенике чији је кандидат коаутор зато што није могла утврдити да 

ли су испуњени прописани критеријуми  у Републици Србији везани за обим страница по аутору 

(не мање од 80 по аутору), као ни минимални број библиографских референци (укључујући и 

аутоцитате) обзиром да публикације нису достављене Комисији нити их има у библиотекама у 

Републици Србији. 

Комисија је констатовала и да је кандидат објавио и друге уџбенике у посматраном периоду али 

да ти уџбеници нису из уже грађанскоправне области за коју се кандидат бира или нису за 

студијски програм „право“.  
Имајући све наведено у виду, Комисија је извела следеће закључке: 

1. Кандидат је испуниo све обавезне и изборне  услове за избор у звање доцента за ужу 

грађанскоправну област: 

- Има диплому доктора наука стечену на Правном факултету Универзитета у Марибору, 

Словенија, 2003. године из уже научне области за коју се бира. Тема докторске 

дисертације је: Pravica do zasebnosti – zagobor njene široke implementacije ; 

- Основне студије кандидат је завршио просечном оценом (8,5) на Правном факултету 

Универзитета у Марибору, Словенија; 

- Има искуство у педагошком раду са студентима обзиром да је прошао кроз сва 

наставничка звања на високошколским установама, од асистента до редовног 

професора.  

- Комисија констатује да је након упућеног захтева за допуну документације кандидат 

доставио позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама само за школску 

2020/21.годину са Универзитет Alma Mater Europaea Марибор, Салзбург а не и за 

целокупни протекли изборни период како се захтева Минималним условима за избор у 

звања наставника на универзитету;  

- Кандидат нема објављиване радове у научним часописима из области друштвених и 

хуманистичких наука из категорије М20 из научне области за коју се бира. Међутим, 

Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету и Правилником о 

избору у звања наставника Универзитета Унион у Београду предвиђена је могућност 

замене. Комисија констатује да кандидат има објављених седам радова из категорије 

М14, један рад из категорије М33, пет радова из категорије М34 и три рада категорије 

М53, из научне области за коју се бира. Један објављен рад из категорије М14 

коришћен је као замена за један објављен рад из категорије М20 који се тражи као 

услов за звање доцента чиме  је кандидат  испунио  овај  услов;      

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39452675?lang=sl
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy11pdf02/2011288529.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512921730?lang=sl


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

- Кандидат нема одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма 

факултета, односно универзитета или научну монографију (са ISBN бројем) из научне 

области за коју се бира, у посматраном периоду;  

- Кандидат има  учешће  у истраживачким  пројектима; 

- Кандидат је учествовао у активностима и програмима који доприносе академској и 

широј заједници и дао свој стручно-професионални допринос о чему су дати подаци у 

овом извештају; 

- Кандидат је остварио сарадњу са другим високошколским, односно научно-

истраживачким институцијама у земљи и иностранству учешћем на научним 

конференцијама и држањем наставе на високошколским установама у више различитих 

земаља. 

 

 

Комисија је закључила да кандидат др Рок Лампе испуњава у свему услове за избор у звање 

доцента из уже грађанскоправне научне области за коју се бира. 
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Х  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОСЕБНО  
 

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), Правилником о избору у звања наставника Универзитета 

Унион у Београду од 25. јануара 2021. године, као и Одлуком о расписивању конкурса ПФУУБ од 

21.04.2022. године, Kомисија је оцењивала испуњеност услова  за  избор у  звање 

доцента/ванредног професора за ужу грађанскоправну област.  

 

Комисија је увидом у резултате рада кандидата и достављену документацију утврдила да је 

Кандидат испуниo услове за избор у звање доцента за ужу грађанскоправну област: 

- Има диплому доктора наука стечену на Правном факултету Универзитета у Марибору, 

Словенија, 2003. године из уже научне области за коју се бира. Тема докторске 

дисертације је: Pravica do zasebnosti – zagobor njene široke implementacije ; 

- Основне студије кандидат је завршио просечном оценом (8,5) на Правном факултету 

Универзитета у Марибору, Словенија; 

- Има искуство у педагошком раду са студентима обзиром да је прошао кроз сва 

наставничка звања на високошколским установама, од асистента до редовног професора.  

- Комисија констатује да је након упућеног захтева за допуну документације кандидат 

доставио позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама само за школску 

2020/21.годину са Универзитет Alma Mater Europaea Марибор, Салзбург а не и за 

целокупни протекли изборни период како се захтева Минималним условима за избор у 

звања наставника на универзитету;  

- Кандидат нема објављиване радове у научним часописима из области друштвених и 

хуманистичких наука из категорије М20 из научне области за коју се бира. Међутим, 

Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету и Правилником о 

избору у звања наставника Универзитета Унион у Београду предвиђена је могућност 

замене. Комисија констатује да кандидат има објављених седам радова из категорије 

М14, један рад из категорије М33, пет радова из категорије М34 и три рада категорије 

М53, из научне области за коју се бира. Један објављен рад из категорије М14 коришћен 

је као замена за један објављен рад из категорије М20 који се тражи као услов за звање 

доцента чиме  је кандидат  испунио  овај  услов;      

- Кандидат има  учешће  у истраживачким  пројектима; 

- Кандидат је учествовао у активностима и програмима који доприносе академској и 

широј заједници и дао свој стручно-професионални допринос о чему су дати подаци у 

овом извештају; 

- Кандидат је остварио сарадњу са другим високошколским, односно научно-

истраживачким институцијама у земљи и иностранству учешћем на научним 

конференцијама и држањем наставе на високошколским установама у више различитих 

земаља. 

 

На основу утврђених чињеница, Комисија је закључила да кандидат др Рок Лампе испуњава све 

обавезне и изборне услове за избор у звање доцента за грађанскоправну ужу научну област.  
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