Образац 4 Г

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: Пословно право
Број кандидата који се бирају: 1 (један)
Број пријављених кандидата: 1 (један)
Имена пријављених кандидата:
1. др Мирјана Радовић

II - О КАНДИДАТИМА
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Мирјана, Звонимир, Радовић (рођена: Марковић)
- Датум и место рођења: 22.3.1980., Београд
- Установа где је запослен: Правни факултет, Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Пословно право
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2002.
Магистеријум:
- Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2006.
- Ужа научна, односно уметничка област: Пословно право
Мастер:
- Назив установе: Правни факултет Хумболт универзитета у Берлину
- Место и година завршетка: Берлин (Немачка), 2007.
- Ужа научна, односно уметничка област: Пословно право
Докторат:
- Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2011.
- Наслов дисертације: „Банкарски посао депозита хартија од вредности“
- Ужа научна, односно уметничка област: Пословно право

Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- од 2003. до 2007. године: асистент-приправник на Правном факултету Универзитета у
Београду, на предметима Трговинско право и Саобраћајно право
- од 2007. до 2011. године: асистент на Правном факултету Универзитета у Београду, на
предметима Трговинско право и Саобраћајно право
- од 2011. до 2012. године: асистент (поновни избор) на Правном факултету
Универзитета у Београду, на предметима Трговинско право и Саобраћајно право
- од 2012. године до данас: доцент на Правном факултету Универзитета у Београду, за
Пословноправну ужу научну област – предмети: Трговинско право и Берзанско право
3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2
3

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
Приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

оцена / број година
радног искуства

4,72
15 година
Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 26 учешћа у комисији на
академским
специјалистичким,
односно
мастер мастер студијама
студијама

6

Менторство или чланство у две комисије за израду 1 коменторство и
докторске дисертације
1 чланство у комисији

7

Број радова,
(заокружити испуњен услов за звање у саопштења,
које се бира)
цитата и др.
Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.

8

Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61,
М63)

9

Објављена два рада из категорије М20
или пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора у звање из
научне области за коју се бира.

3 рада из
категорије
М20
6 радова из
категорије

Навести часописе,
скупове, књиге и друго

„Опозив чека“, Анали
Правног факултета у
Београду, бр. 1/2016, стр.
175-195 (М24);
„Провизија трговинског
заступника“, Анали

М51

10 Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту

учешће у 4
пројекта

Правног факултета у
Београду, бр. 1/2015, стр.
133-150 (М24);
„Правно-политичко
оправдање кривичног
дела коришћења платних
картица без покрића“,
Анали Правног
факултета у Београду,
бр. 2/2014, стр. 68-85 –
коауторски рад са проф.
др Игором Вуковићем
(М24);
„Предмет залоге на
текућем рачуну“, Право
и привреда, бр. 7-9/2016,
стр. 62-80 (М51);
„Стицање права на
провизију код уговора о
трговинском заступању“,
Право и привреда, бр. 46/2015, стр. 425-455
(М51);
„Појам уговора у име
будућег друштва“, Право
и привреда, бр. 4-6/2014,
стр. 148-175 (М51);
„Појам трговца у
немачком трговинском
праву“, Правни живот,
бр. 11/2013, стр. 245-263
(М51);
„Нови правни режим
рокова измирења
новчаних обавеза из
трговинских уговора“,
Право и привреда, бр. 79/2013, стр. 241-266
(М51);
„Правни односи у
поступку наплате
потраживања путем
директног задужења по
основу овлашћења“,
Право и привреда, бр. 46/2012, стр. 375-389
(М51)
Учешће у пројекту
Правног факултета
Универзитета у Београду
под називом
„Идентитетски

11 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

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

2 научне
монографије

1 рад
категорије
М31

преображај Србије“;
учешће у пројекту
Правног факултета
Универзитета у Београду
под називом „Развој
правног система Србије
и хармонизација са
правом ЕУ“; учешће у
пројекту Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја под
називом „Усклађивање
пословног права Србије
са правом Европске
уније“; учешће у
међународном пројекту
„Restructuring of
Companies and the EU
Law“, чији је носилац
Универзитет за
економију и бизнис у
Бечу
Платни промет – Право
банкарских платних
услуга, Правни факултет
Универзитета у
Београду, Београд, 2016,
706 страна (ISBN 978-867630-667-1) (М42);
Чување и
администрирање
(депозит) хартија од
вредности, Београд,
2014, 569 страна
(прерађена докторска
дисертација) (ISBN 97886-7630-471-4) (М42)
„Supranational Regulation
of Exercising
Shareholders’ Rights in
Indirect Holding
Systems“, Annals of the
Faculty of Law in
Belgrade (Belgrade Law
Review), No. 3/2012, pp.
170-187 (М31), рад
саопштен на
међународној
конференцији
„Contemporary Issues In
Company Law“ и
објављен у целини

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

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
18 Објављен један рад из категорије М24
од првог избора у звање ванредног

2 рада
категорије
М63

„Текстуална форма
(„писмено, на папиру
или другом трајном
носачу података“) у
српском и упоредном
праву“, Harmonius –
Journal of Legal and
Social Studies in South
East Europe, 2016, стр.
233-252 (М63), рад
саопштен на
конференцији „(Не)моћ
права у односу на
(све)моћ законодавца“ и
објављен у целини;
„Имовина ортаклука као
имовина заједничке
руке“, Српски Грађански
законик – 170 година
(уредници Милена
Полојац, Зоран С.
Мирковић, Марко
Ђурђевић), Београд,
2014, стр. 273-299,
рад са научног скупа
„СГЗ – 170 година – У
сусрет новом грађанском
законику“ објављен у
целини

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
19 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
20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.
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. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

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.

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

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.

Изборни услов 1.
1. Члан уређивачког одбора научног часописа „Harmonius – Journal of Legal and Social
Studies in South East Europe“, који издаје организација Harmonius – Академија за правне
студије;
3. Учешће у 26 комисија за одбрану завршних радова на академским мастер студијама у
својству председника, односно члана;
4. Сарадник на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду под називом
„Идентитетски преображај Србије“; сарадник на пројекту Правног факултета
Универзитета у Београду под називом „Развој правног система Србије и хармонизација
са правом ЕУ“; сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја под називом „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније“.
Изборни услов 2.
1. Члан управног одбора Удружења правника у привреди Србије, изабран од стране
Скупштине Удружења са мандатом од 5 година;
4. Предавач на курсу за припремање правосудног испита, који је организовао Правни
факултет Универзитета у Београду; предавач на курсу за стицање звања брокера, који је
организовала Комисија за хартије од вредности; предавач на курсу за јавне набавке,
који је организовао Факултет организационих наука.
Изборни услов 3.
1. Учешће у међународном пројекту „Restructuring of Companies and the EU Law“, чији
је носилац Универзитет за економију и бизнис у Бечу (Vienna University of Economics
and Business);

3. Члан удружења научника и истраживача у области правних студија „Harmonius –
Академија за правне студије“.
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Kандидаткиња доц. др Мирјана Радовић у свему испунила услове прописане
за избор у звање ванредног професора за Пословноправну ужу научну област на
предметима Трговинско право и Берзанско право на Правном факултету Универзитета у
Београду. Реч је о одличном кандидату, који се својом марљивошћу и стручношћу
истиче у својој генерацији наставника на Факултету. Бројност, промишљеност и научна
заснованост њених радова, те упоран рад са студентима на предавањима и вежбама, за
сваку су похвалу, због чега треба да служе као узор сарадницима и млађим
наставницима на Факултету. Својим радовима и иступањима на научним скуповима
правника доц. др Мирјана Радовић је дала значајан допринос у развоју правне науке у
Србији. Њен допринос је видан посебно у области трговинског, берзанског и банкарског
права, али и у областима за које није бирана, јер се она и њима бави (нпр. компанијско и
облигационо право), чиме показује ширину свог правничког образовања. Комисија има
задовољство да истакне да је у Србији тренутно доц. др Мирјана Радовић једини
правник који се озбиљно научно бави имовинским делом банкарског права, као
правном облашћу која је прилично запостављена код нас. Због тога може да се каже да
је она један од утемељивача Банкарског права, као предмета на Факултету. Њен
свеукупан рад је пример да се услови за избор у више звање на Универзитету могу
ваљано и благовремено испунити и више него што је потребно и прописано. Комисија
очекује да кандидаткиња убудуће настави да ради као и до сада, те да постане један од
водећих наставника на Факултету и правника у Србији у областима којим се бави.
Стога је част овој комисији да предложи Изборном већу да изабере доц. др Мирјану
Радовић у звање ванредног професора на Правном факултету Универзитета у
Београду за Пословноправну ужу научну област на предметима Трговинско право и
Берзанско право.
У Београду, 6. априла 2017. г.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
др Мирко Васиљевић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду
др Марко Рајчевић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Бања Луци
др Небојша Јовановић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

