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Пријављени кандидати:  

1. презиме и име: др Петровић  Д. Мила 

2. презиме и име: доц. др Вукадиновић Слободан 

3. презиме и име: проф. др Лампе Рок 

 

II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
  

1.1. Име, средње слово, презиме: Мила  Д. Петровић 

Датум рођења:   20. 9. 1989.  Место и држава рођења: Београд,  Република Србија 

2.1. Професионална оријентација: 

Наставно-научна област: Правне науке 

Ужа научна област: Грађанскоправна, радно право 

2.2.  Радно искуство: 

 Организација  Трајање запослења Звање 

1. 
Адвокатска канцеларија  Видановић 

2016-2017 

Адвокатски 

приправик - 

волонтер 

2. 
 

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије 

 

2014 - данас 

волонтер 

3. 
Школа страних језика ''Ђуро Салај'' 

2014 -данас 
предавач енглеског 

језика 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
Напомена: Кандидаткиња  је у  докуметацији навела  листу  свог  радног  искуства, почев  од  2009. године, у 

различитим  невладиним  и другим организацијама у којима је била ангажована по различитим основима али 

који по природи ангажовања нису од значаја  за  одлуку  Комисије  о  избору  у  звање.  
Овде наводимо један део: 

 - 2009. године била је ангажована као оперативац за управљање волонтерима, у склопу Универзијаде, одржане 

у Београду; 

- 2013. године учествовала је у својству приправника волонтера на међународном пројекту, реализованом од 

стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, под називом: ''Достизање адекватног, сигурног и 

одрживог пензионог система у Републици Србији кроз међусобну размену искустава'' (Reaching Adequate, Safe and 

Sustainable Pensions through Mutual Learning);  

- 2018. године била један од учесника на пројекту „My Way“, организованом од стране невладине организације 

Астра;  

- 2021. године ангажована је од стране Фондације Центар за демократију као један од аутора Извештаја о 

стању радних права у Србији за 2021. годину. 

- 2021. године ангажована од стране SIPRU-а као један од чланова тима коме је дат задатак да изради 

Четврти извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији за период 2018-2020. 
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2.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1.   

 Установа место и држава  
 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

2.   

 установа место и држава  
 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3.   

 установа место и држава  
 

   

 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 Београду 

Факултет*: Правни факултет  

Студијски програм: 

Звање*: доктор правних наука 

Научна област*:грађанскоправна 

Наслов дисертације*: Радноправна и социјалноправна заштита запослених од повреда на раду и 

професионалних болести 

 

3.5. Мастер или магистарске студије  

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

Универзитет: Универзитет у Београду 

Факултет: Правни факултет  

Студијски програм: 

Звање: мастер права 

Научна област: 

Наслов завршног рада: Кључни правни инструменти за заштиту старијих лица, са посебним освртом на 

старосну пензију 

 

 

 

2014     2021 10 

2012 2014                         10 
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2.6. Основне студије 

 
Година уписа:       Година завршетка:      Просечна оцена током студија: 

 

Универзитет:  Универзитет у Београду 

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду 

Студијски програм: право 

Звање: диломирани правник 

 

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

Језик (навести језик) Чита Пише Говори 

енглески да да да 

шпански да да да 

турски да да да 

 

2.8. Претходна звања (избор и реизбор) 

Звање Установа Датум избора 
Датум 

реизбора 

/ / / / 

    

    

2008 2012 8,3 
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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 

   

   

   

   

 

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 

  М21 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

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

  М22 

  М22 

  М22 

  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

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

  М23 

  М23 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у националном часопису међународног значаја 

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

1. Мила Д. Петровић, Обољење КОВИД-19, Повреда на раду или 

професионална болест? Страни правни живот, број 1/2022.   стр. 43-58. 

DOI: 10.5937/spz66-36145. 

М24 

  М24 

  М24 

  М24 
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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 

   

   

   

   

 

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 

1. Петровић Мила., Правни режим повреде на раду и професионалног 

обољења у домаћем и упоредном праву, Страни правни живот, број 

1/2019. стр. 103-113. DOI: 10.5937/spz63-20957. 

М51 

2. Петровић Мила, Compensation of work injuries and occupational diseases – a 

comparative approach, Страни правни живот, број 4/2019. Стр.103-113. 

DOI: 10.5937/spz63-24009 

М51 

  М51 

  М51 

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у истакнутом националном часопису 

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

1. Петровић Мила, Превенција повреда на раду и професионалних обољења – 

појам, трошкови и економски подстицаји за улагање у превенцију, Право и 

привреда, број 7-9/2019. 

М52 

2. Петровић М., Безбедност и здравље на раду запослених у домаћинству 

послодавца са посебним освртом на стандарде Међународне организације 

рада, Радно и социјално право, број 2/2019. 

М52 

3. Петровић М., Особености нових ризика по безбедност и здравље на раду 

запослених – кључни радноправни аспекти, Радно и социјално право, број 

2/2018. 

М52 

  М52 

 

../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM30.pdf
../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM40.pdf
../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../../../../../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у националном часопису 

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

 Петровић М., Права из обавезног социјалног осигурања по основу повреде 

на раду и професионалних болести, Радно и социјално право, број 1/2015. 

М53 

 Радифковић Љ., Петровић М., Ризик старости и старосна пензија кроз 

измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Радно и социјално 

право, број 1/2014. 

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 

   

   

   

   

  
КАТЕГОРИЈА М70: Одбрањена докторска дисертација 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

   

   

   

   

 

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 

   

   

   

   

 

Напомена: Кандидаткиња је доставила и листу стручних радова које Комисија није ценила у овом 

делу извештаја. 

 

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

 

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

Број публи.    2 3 2         
Број бодова    6 4,5 2         

 

 
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 22,5 10 - ДА 

Ванредни професор     

Редовни професор     
1основни бодови = М24+М70 =4+6=10 

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

 

Уколико је коришћена замена – навести: 

 

Замена није коришћена. 

 

3.2. Остало 

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

услов за избор у звање ванредног професора) 

 

- 
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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) 

 

- 

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.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

- - 
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3.2.5.  Признања, награде и одликовања за научни рад: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

     

3.2.6.  Чланство у научним и стручним организацијама: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

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); 

- 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) 

 

 

 

 

 

Звање Број цитата  

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Редовни професор   
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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 

  М22 

  М22 

 

- 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 
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- 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) 

 

 

Уколико је коришћена замена, навести: 

Звање Број бодова   

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент     

Ванредни професор     

Редовни професор     

 



 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

 

 

3.3. Остало 

3.3.1. Чланство у уметничким и стручним организацијама: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

IV       РАД У НАСТАВИ   

4.1а  Извођење наставе (од претходног избора)     

 

Назив предмета: - 

Студијски програм: 

Установа: 

Степен студија:      Фонд часова: 

 
Назив предмета: 

Студијски програм: 

Установа: 

Степен студија:      Фонд часова: 

 
Назив предмета: 

Студијски програм: 

Установа: 

Степен студија:      Фонд часова: 

 
Назив предмета: 

Студијски програм: 

Установа: 

Степен студија:      Фонд часова: 
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4.1б Oцена приступног предавања (код првог избора у наставно звање) 

Приступно предавање др Миле Петровић одржано је 5. јула од 11:00 до 11:45 часова у 

просторијама Правног факултета Универзитета Унион у Београду у присуству Комисије у саставу 

проф.др Небојша Шаркић, проф. др Милош Живковић и проф. др Јелена Симић. 

 

Тема приступног предавања била је: Еволуција уговора о раду и његова специфична обележја. 

 

Након што је кандидаткиња завршила своје предавање, а у складу са чланом 6. Одлуке о начину 

извођења приступног предавања, Комисија је оценила да је припрема предавања, као и структура и 

квалитет садржаја, по свим критеријумима била изузетно успешна. Током предавања обухваћена 

су сва значајнија правна питања везана за тему предавања а став Комисије је да је кандидаткиња 

испунила и високе дидактичко-методолошке стандарде који се захтевају за успешно извођење 

приступног предавања. 

 

Koмисија у саставу проф.др Небојша Шаркић, проф. др Милош Живковић и проф. др Јелена 

Симић оценила је приступно предавање кандидаткиње др Миле Петровић оценом десет (10). 

 

4.1в Мишљење студената о педагошком раду   
 

Анкете 

Наставни предмет  
Школска 

година 
Оцена 

Студената 
Број 

студената 

-    

    

    

    

    

    

    

    

    

Остало 

 

 

4.2. Увођење нових области или наставних предмета 

 

/ 

 

4.3а Уџбеници  

аутори: / 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 
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аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

 

4.3б Друга дидактичка средства 

аутори: / 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 

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. 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

 

 

 

 

 

 

 

Звање 
Оцена 

студената  
Уџбеник 

Остала дидактичка 

средства 

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент     

Ванредни професор    
 

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.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

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.     
2.     
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):________________ 
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презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 

 

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. 

/ 

 

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 

   

   

   

   

 

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 
Удружење за радно право и социјално осигурање 

Србије 
чланица Од 2014. године 
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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 

   

   

   

   

 

6.6  Рецензије у научном часописима и остале јавне рецензије 
Часопис Категорија 

  

  

  

  

 

6.7. Подржавање ваннаставних академских активности студената 

/ 

 

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:  

/ 
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  

Кандидаткиња је волонтерски била укључена у рад различитих невладиних и других организација 

која се баве радним правом и социјалним осигурањем. Учествовала је на пројектима 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике а 2021. године изабрана је за миритеља 

при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова („Сл. гласник РС“, бр. 112/21) чиме 

је показала капацитет да може допринети академској и широј заједници.  

Кандидаткиња је испунила услове за избор у звање доцента, имајући у виду да је:  

- стекла научни назив доктора наука из научне области за коју се бира и да је завршила 

основне студије са просечном оценом (8.3), чиме је испунила опште минималне услове; 

- њено приступно предавање из области за коју се бира оцењено је оценом  десет (10). 

- објавила је један научна чланак из области за коју се бира у часопису категорије М24 чиме 

је испунила минималне обавезне услове за избор у звање доцента. 

 

За образложење испуњености минималних критеријума кандидата видети одељак IX овог 

извештаја (анализа рада кандидата). 

 

 

VII    СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 
 

7.1.  Учешће и руковођење научним/уметничким и другим пројектима 

назив пројекта: ''Достизање адекватног, сигурног и одрживог пензионог система у Републици 

Србији кроз међусобну размену искустава'' (Reaching Adequate, Safe and Sustainable Pensions 

through Mutual Learning). 

финансиран (од кога): Министарства рада, запошљавања и социјалне политике 

врста пројекта: 

период: 2013. 

својство (руководилац/учесник):  учесница 

назив пројекта: „My Way“, 

финансиран (од кога): невладине организације Астра 

врста пројекта: 

период: 2018. 

својство (руководилац/учесник): чланица 

 

7.2.  Обављање консултантских послова 
 

- у јануару 2020. године ангажована је ради држања обуке из области безбедности и 

здравља на раду од стране агенције NOVA CONSULTING. 

- 2021. године ангажована је од стране Фондације Центар за демократију као један од 

аутора Извештаја о стању радних права у Србији за 2021. годину 

- 2021. године ангажована је од стране SIPRU-а као један од чланова тима коме је дат 

задатак да изради Четврти извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији 

за период 2018-2020. 

 

 

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

услова) 
 

Комисија је детаљно размотрила биографију, библиографију, као и документацију коју је 

кандидаткиња доставила Правном факултету Универзитета Унион у Београду. 

 

На основу достављене документације, кандидаткиње Миле Д. Петровић, Kомисија је 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, оцењивала испуњеност услова за  

избор у  звање доцента за ужу грађанскоправну област. 

 

Комисија констатује  да  је  кандидаткиња  у досадашњем раду, објавила више радова од 

којих је један из категорије М24, два категорије М51, три из категорије М52 и два категорије М53. 

Кандидаткиња је доставила и листу од шест стручних радова. Кандидаткиња је одржала 

приступно предавање које је оцењено оценом десет (10) а њен професионални допринос научној и 

широј заједници Комисија је ценила кроз вишегодишњи волонтерски и научно-истраживачки рад 

при Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије, као и чињеницу да је изабрана за 

миритеља при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.  

Др Мила Д. Петровић је од одбране докторске дисертације на Правном факултету Универзитета у 

Београду, остварила довољно добре научне резултате који је у потпуности квалификују за избор у 

звање доцента. У објављним радовима бави се широким спектром  тема из обасти радног права. 

На основу свега наведеног, након прегледа документације и анализе научног рада кандидаткиње, 

Комисија је утврдила да је кандидаткиња др Мила Д. Петровић испунила све услове за избор у 

звање доцента за ужу грађанскоправну област. 
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Х  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОСЕБНО  

 
На конкурс за избор у звање доцента за ужу Грађанскоправну област пријавила су се три кандидата – 

др Мила Петровић, проф. др Рок Лампе и доц.др Слободан Вукадиновић.  

 

Комисија  је  након  разматрања  пријаве   кандидаткиње др  Миле Д. Петровић  донела  следеће  

закључке  у погледу  испуњености  услова  за  избор  у  звање доцента  за   грађанскоправну област, 

проверавајући испуњеност општих и обавезних услова за избор у звање 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. 

 

Општи услови: 

 1. Кандидаткиња испуњава услов  из  члана  74 став 6. Закона  о  високом  образовању у погледу  

просечне  оцене   на   претходним  нивоима студија обзиром да је основне  студије  завршила  са  

просечном оценом 8,3  на Правном факултету Универзитета у Београду; 

2. Кандидаткиња испуњава услов наведен у Правилнику о избору у звање наставника Универзитета 

Унион у Београду, број А025-02/21 од 25.01.2021. године, део Минимални услови за избор у звање 

наставника за друштвено хуманистичке науке, Табела 3., који се  односи  на  одбрањену  докторску  

дисертацију која  мора  бити  из уже  научне  области приликом првог избора за доцента, обзиром да 

је са одликом одбранила докторску дисертацију под насловом: „Радноправна и социјалноправна 

заштита запослених од повреда на раду и професионалних болести“ на Правном факултету 

Универзитета у Београду. Одлука о ужим научним и уметничким областима Универзитета Унион 

број: A 079-01/22 од 10.03.2022. године радно право препознаје као део  грађанскоправне уже научне 

област. 

 

Обавезни услови: 

1. Комисија није могла ценити педагошки рад у студентским анкетама кандидаткиње обзиром да 

га није имала али је ценила приступно предавање на тему „Еволуција уговора о раду и његова 

специфична обележја.“ Приступно предавање одржано је на Правном факултету Универзитета 

Унион у Београду дана 5. јула  2022. године. Комисија у саставу проф. др Небојша Шаркић, 

проф. др Милош Живковић и проф. др Јелена Симић оценила је оценом десет (10) приступно 

предавање кандидаткиње, чиме је испунњен и тај услов, 

2. Кандидаткиња има један рад категорије М24, два рада категорије М51, три рада категорије 

М52 и два рада из категорије М53. Комисија констатује да је кандидаткиња испунила 

обавезан  услов за  избор у звање  доцента објавивши један рад из категорије М20 из научне 

области за коју се бира.  

 

 

На основу података датих у извештају, примењујући прописане услове за избор у звања наставника, 

Комисија констатује да кадидаткиња др Мила Д. Петровић испуњава услове за избор у звање 

доцента  за научну област ПРАВО, ужу научну област Грађанско право. 
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