Образац 4
Г
Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Правни факултет Универзитета у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Управноправна ужа научна област
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. Мирјана Дреновак-Ивановић

II - О КАНДИДАТИМА
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Мирјана (Мирослав) Дреновак-Ивановић
- Датум и место рођења: 24. март 1982. године, Крагујевац
- Установа где је запослен: Правни факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Управноправна ужа научна област
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
- Место и година завршетка: Крагујевац, 2005.
Магистеријум:
- Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2009.
- Ужа научна, односно уметничка област: Управноправна ужа научна област
Докторат:

- Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2012.
- Наслов дисертације: Приступ правди у еколошким управним стварима
- Ужа научна, односно уметничка област: Управноправна ужа научна област
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
Јуна 2009. године изабрана је у звање сарадника у настави, јуна 2010. године у звање асистента, а
октобра 2012. године у звање доцента на Правном факултету Универзитета у Београду, за
Управноправну ужу научну област предмет Еколошко право и Правна информатика (вештина).
3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2

3

oценa / број година
радног искуства

Приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским 4,91
анкетама током целокупног
претходног изборног
периода
Искуство у педагошком раду са студентима
8 година

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 25 учешћа у комисији
академским
специјалистичким,
односно
мастер за одбрану завршних
студијама
радова на академским
мастер студијама у
својству председника
(9), односно члана
(16)
Менторство или чланство у две комисије за израду 1 коменторство и
1 чланство у комисији
докторске дисертације

6

Број
(заокружити испуњен услов за звање у које радова,

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

се бира)
7

8
9

сапштења,
цитата и др

Објављен један рад из категорије М20 или
три рада из категорије М51 из научне
области за коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или један рад
пет радова из категорије М51 у периоду од категорије
последњег избора у звање из научне М 22
области за коју се бира.
један рад
категорије
М23
три рада
категорије
М24
четири рада
категорије
М51

The Application of IT and
Environmental Protection,
International Review of
Administrative Sciences, SAGE,
Vol. 78, Issue 4, 2012, 691-708
М22;
The Development of the Right to
Public Participation on
Environmental Matters as a New
Concept of Administrative
Decision Making in Serbia,
Transylvanian Review of
Administrative Sciences, No. 44,
2015, 74-90, М23;
Environmental Impact Assessment
in Serbian Legal System: Current
Issues and Prospects for Revision,
Annals of the Faculty of Law in
Belgrade – Belgrade Law Review
3/2016, 126–139, М24;
Ванредно укидање решења:
однос јавног интереса и
интереса заштите животне
средине, Анали Правног
факултета, бр. 2/2014, 133-145,
М24;
Актуелна питања издавања
енергетске дозволе и процене
утицаја хидроенергетског
објекта на животну средину,
Зборник радова Правног
факултета у Сплиту, Правни
факултет Универзитета у
Сплиту, бр. 1/2014 (111), год. 51,
151-163, М24

10 Оригинално стручно остварење
руковођење или учешће у пројекту

или учешће у 4
пројекта

11 Одобрен и објављен универзитетски 2 научне
уџбеник за предмет из студијског програма монографије
факултета, односно универзитета или
научна монографија (са ISBN бројем) из
научне области за коју се бира, у периоду
од избора у претходно звање

12 Један рад са међународног научног скупа 1 рад
објављен у целини категорије М31 или М33 категорије
М31

13 Један рад са научног скупа националног 1 рад
значаја објављен у целини категорије М61 категорије
или М63.
М61

„Развој правног система Србије
и хармонизација са правом
Европске уније“, пројекат
Правног факултета
Универзитета у Београду;
„Идентитетски преображај
Србије“, пројекат Правног
факултета Универзитета у
Београду;
„Перспективе имплементације
европских стандарда у правни
систем Србије“, пројекат
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике
Србије;
Justice – access and administration
чији је носилац Правни факултет
Универзитета у Канбери.
Еколошко право Европске уније
– начела и карактеристике
посебних управних поступака,
Универзитет у Београду Правни
факултет, Центар за издаваштво
и информисање, 2017, стр. 167,
ISBN 978-86-7630-674-9. М 42;
Правни инструменти еколошке
заштите – грађанскоправна и
кривичноправна заштита,
(коаутори М. ДреновакИвановић, С. Ђорђевић, С.
Важић, ауторских 86 страница),
ОЕБС/Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине, Београд, 2015,
стр. 168, М42, ISBN 978-866383-010-3
Environmental Justice in a
Comparative Context, “Justice
Connections” (Patricia Easteal
ed.), Cambridge Scholar
Publishing, 2013, 282-307.
Преговори о приступању Србије
Европској унији – изазови у
поглављу 27, Зборник радова са
12. конференције ,,Животна

средина ка Европи”, Београд 6.
јун 2016, 9-16.
14

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду
од последњег избора из научне области за
коју се бира. (за поновни избор ванр. проф)

15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или
М33. (за поновни избор ванр. проф)

16

Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61
или М63. (за поновни избор ванр. проф)

17

Објављен један рад из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области за
коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од
првог избора у звање ванредног професора
из научне области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М21, М22 или
М23 може, један за један, да замени услов
из категорије М24 или М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М24 може, један за
један, да замени услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

18

19

20
21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или
М33

22

Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије М61
или М63

23

Одобрен и објављен 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

24

Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа
или зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним
научним пројектима.
1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство
у стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији
професионалних удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју
образовања или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у
земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или
истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских
програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
Изборни услов 1.
3. Учешће у 25 комисија за одбрану завршних радова на академским мастер студијама у својству
председника (9), односно члана (16); била је члан комисије за одбрану докторске дисертације
једног кандидата, и одређена је за коментора при изради једне докторске дисертације;
4. Сарадник на пројектима „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске
уније“, „Идентитетски преображај Србије“; „Перспективе имплементације европских стандарда у
правни систем Србије“; Justice – access and administration.

Изборни услов 2.
2. а) Као члан Одбора Међууниверзитетског програма за истраживање одрживог развоја,
координатор групе за израду Стратегије одрживог развоја Универзитета у Београду; б) као члан
Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
задужена за вођење преговора у области животне средине и климатске промене;
3. Као члан радне групе и стручњак изабран од стране Policy and Legal Advice Center припремила
је нацрт Закона о накнади штете у животној средини;
4. Као предавач, учествовала на годишњим саветовањима судија Управног суда у области примене
еколошког законодавства, у организацији Правосудне академије, Мисије ОЕБС-а у Србији и
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије и Савезно
министарство за заштиту животне средине, очување природе и нуклеарну безбедност Немачке; као
предавач, учествовала у програму едукације државних службеника у области еколошког права,
који организује Стална конференција градова и општина и Мисија ОЕБС-а у Србији.

Изборни услов 3.
1. Као Фулбрајтов стипендиста наставила је последокторско усавршавање на Правном факултету
Харвард Универзитета;
2. Изводи наставу из предмета Еколошко право на Географском факултету Универзитета у
Београду.
6. а) Као гостујући професор оджала је низ предавања на Правном факултету Универзитета у
Канбери (University of Canberra, Australia’s Capital University); б) у оквиру програма South East
European Law School Network Program in a cooperation with Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, борави као гостујући професор на Правном факултету Унивезитета у
Тирани; в) као гостујући професор, учествује у извођењу наставе из предмета Европско и
међународно еколошко право на мастер студијама за Еколошко европско право Факултета за
међународно и европско право Универзитета у Ници (Faculté de droit international et européen de
l'Université Nice - Institut du Droit de la Paix et du Développement, University of Nice-Sophia Antipolis )
уз сагласност Министарства науке Француске; г) у оквиру програма Erasmus+, боравила је на
Правном факултету Универзитета у Лунду.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Комисија за састављање реферата о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа на радном месту једног ванредног професора за Управноправну ужу
научну област – предмет Еколошко право и Правна информатика (вештина) констатује да је на
исти конкурсну пријаву поднела кандидаткиња др Мирјана Дреновак-Ивановић. Комисија је
формирала мишљење и предлог Наставно-научном већу на основу научноистраживачких и
педагошких активности кандидаткиње изнетих у овом реферату.
Комисија може да констатује да кандидаткиња др Мирјана Дреновак-Ивановић испуњава
све опште, обавезне и изборне критеријуме за избор у звање ванредног професора.
Генеза образовног, научно-истраживачког и педагошког рада кандидаткиње указује да је
реч о особи која континуираним усавршавањем посвећеним и преданим радом постиже запажене
резултате у свим навединим пољима. Ценећи објављене радове Комисија може да закључи да је
реч о озбиљном научном истраживачу са значајним потенцијалом у свом научном пољу.
Претходно нарочито потврђује чињеница да је научни и стручни ниво до сада објављених радова
изузетно висок, чему делом у прилог говори вишестепени и ригорозни поступак рецензије који су
радови кандитаткиње прошли. Осим тога, реномираност издавача и уредника још снажније
поткрепљује претходно изнету констатацију. Научне радове кандидаткиње карактерише прецизан
правнички стил изражавања са аналитичком оштрином и беспрекорном аргументацијом. Значај
истраживачког рада потврђен је и тиме што су резултати унети у предлоге закона и других
прописе у чијој је изради кандидаткиња учествовала. Реч је о наставнику и научнику који са
успехом комбинује теорију и искуства из праксе која је стекла обављајући различите стручне
послове и учествујући у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима.
Кандидаткиња је имала запажена и од стране научне јавности веома успешно оцењена
учешћа на домаћим и међународним скуповима, чиме се додатно утемељује закључак о изузетном
научном и интелектуалном карактеру кандидаткиње. Гостујућа предавања на Правном факултету
Универзитета у Канбери, Факултета за међународно и европско право Универзитета у Ници,
Правном факултету Универзитета у Лунду указују да је кандидаткиња др Мирјана ДреновакИвановић препознатљива и у међународној стручној јавности која се бави питањима из домена
еколошког права. Истовремено, то је аутентична потврда досадашњег научног рада кандидаткиње,
али и основа високих очекивања и великог потенцијала у будућем научно-истраживачком и
педагошком раду, који извесно неће изостати. Досадашњи наставно-научни рад и последокторско
усавршавање на
Правном факултету Харвард указују на посвећеност раду, жељу за
континуираним усавршавањем, као и снажну преданост продубљивању постојећих и освајању
нових сазнања.
У комуникацији са студентима кандидаткиња примењује високе педагошке стандарде, на
шта указује висока оцена њеног рада од стране студената који су се са њом сусретали у раду.
Комисија истиче да је реч о кандидаткињи коју карактерише пристојност, лакоћа, отвореност и
предусретљивост у комуникацији са колегама и студентима.
Све претходно наведено је неоспоран показатељ изванредне посвећености, жеље,
мотивисаности, високе радне етике и одговорности, што чини кандидаткињу драгоценим чланом
научне заједнице и кандидатом од којег су очекивања у будућем периоду високо позиционирана и
извесна.

На основу укупног досадашњег научног и педагошког рада кандидаткиње, формалних
смерница и критеријума за евалуацију њеног професионалног ангажмана и личног уверења
чланова Комисије с задовољством констатујемо да кандидаткиња испуњава све услове за избор у
звање ванредног професора за Управноправну ужу научну област - предмет Еколошко право и
Правна информатика (вештина). Сходно томе, Комисија за писање извештаја предлаже Изборном
већу Правног факултета Универзитета у Београду да донесе одлуку о утврђивању предлога за
избор др Мирјане Дреновак-Ивановић у звање ванредног професора за Управноправну ужу научну
област - предмет Еколошко право и Правна информатика (вештина).

У Београду, 17. маја 2017. г.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

др Стеван Лилић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији

др Добросав Миловановић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

др Предраг Димитријевић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Нишу

