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ДР СЛОБОДАН Р. МАРТИНОВИЋА, ДОЦЕНТ
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Слободан Р. Мартиновић рођен је 4. октобра 1965. године у Лазаревцу и у том граду је
завршио основну и средњу школу.
На Правном факултету у Београду дипломирао је 1990. године (просечна оцена у току
студија – 8,90), а на Дефектолошком факултету у Београду дипломирао је 2000. године (просечна
оцена у току студија – 8,29).
За рад Право и морал као студент је 1989. године награђен првом наградом Универзитета
у Београду.
Последипломске студије завршио је на Правном факултету у Београду – теоријскоправни
смер.
Магистрирао је са одликом на Правном факултету у Београду децембра 2006. године
(магистарска теза: Питање обавезности права и морала), пред Комисијом за одбрану у саставу:
академик проф. др Коста Чавошки, проф. др Радмила Васић и проф. др Мирјана Тодоровић.
Ментор за израду тезе била је проф. др Радмила Васић.
На Правном факултету у Београду докторирао је са одликом 26. октобра 2012. године
(докторска дисертација: Питање правног субјективитета) пред Комисијом за одбрану у саставу:
академик проф. др Коста Чавошки, проф. др Радмила Васић и проф. др Драган Митровић.
Ментор за израду дисертације била је проф. др Радмила Васић.
Запослен је у Основној школи „Дуле Караклајић“ у Лазаревцу, на радном месту
дефектолога-наставника, а од 2005. године, поред посла у школи, обавља и посао уредника у
Правној пракси, часопису за примену прописа.
За доцента на Пословном факултету у Ваљеву изабран је 2014. године за научно-стручну
област Правне науке, ужа стручна област Правна теорија и историја. Од те године на том
факултету (сада – Факултет здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву) предаје
Римско право, Правну теорију и Правну историју.
Објавио је, рачунајући и измењена и допуњена издања, око 30 књигa у области радног
права, правног положаја, организације и рада установа за образовање и васпитање и права,
обавеза и одговорности ученика и родитеља, као и две књиге у области теорије и философије
права (Расправе из теорије и философије права, Либер, Београд 2009 и Проблем обавезности
права и морала, Досије студио, Београд 2014).
Више пута је учествовао и објављивао радове на конференцијама посвећеним образовању
и васпитању деце са сметњама у развоју.
Поред књига, објавио је и око 150 радова у наведеним областима, у часописима: Анали
Правног факултета у Београду, Правни живот, Pro et contra, Школа, Избор судске праксе,
Правна пракса, Vox iuris и Право и друштво.
Слободан Р. Мартиновић пише и поезију, афоризме, хумореске, кратке приче и драмске
текстове. До сада је објавио четири збирке песама (Једноставне песме, Либер, Београд 2004,
Јасне ствари, Либер, Београд 2016, Записи о ВВ, Алма, Београд 2017. и Грозница, Пресинг,
Младеновац 2018). Поред тога, заступљен је и у више заједничких песничких збирки, а поезију је
објављивао и у листу Београдски радник и Бранковини – часопису за књижевност, уметност и
друштвена питања. Кратке приче и хумореске објављивао је у Ошишаном јежу и АБВ хроници.

Афоризми су му објављени у зборнику издавачке куће Алма – Афористичари и афоризми 2017, а
са својим афоризмима је 2018. године учествовао на Међународном фестивалу хумора и сатире у
Темишвару. Неколико пута је награђиван за поезију и кратку прозу.
ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ КЊИГА, ДРУГИХ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА И
ИЗЛАГАЊА НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА
I. Књиге
1. Радноправни приручник за основне и средње школе (коаутор са Драгославом ХаџиТанчићем, „Правно-економски центар“, Београд 2003);
2. Збирка одабраних извода из прописа о радним односима који се примењују у основној и
средњој школи („Правно-економски центар“, Београд 2003);
3. Права, обавезе и одговорности ученика и родитеља у систему основног и средњег
образовања и васпитања („Либер“, Београд 2003);
4. Директор установе за предшколско, основно и средње образовање и васпитање –
овлашћења, обавезе и одговорности („Либер“, Београд 2004);
5. Примери појединачних аката за примену радноправних прописа у предшколској
установи, основној и средњој школи („Либер“, Београд 2004);
6. Коментар Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика („Либер“, Београд 2005);
7. Збирка судских одлука и мишљења министарстава из области радних односа у
предшколским установама, основним и средњим школама („Либер“, Београд 2006);
8. Радноправни приручник за предшколске установе, основне и средње школе (коаутор са
Драгославом Хаџи-Танчићем, „Либер“, Београд 2006);
9. Збирка извода из прописа који се примењују на радне односе у предшколској установи,
основној и средњој школи („Либер“, Београд 2006).
10. Примери појединачних аката за примену радноправних прописа у предшколској
установи, основној и средњој школи (друго, измењено и допуњено издање, „Либер“, Београд
2007);
11. Модели општих аката за предшколске установе, основне и средње школе („Либер“,
Београд 2007);
12. Права, обавезе и одговорности ученика и родитеља у систему основног и средњег
образовања и васпитања (друго, измењено издање, „Либер“, Београд 2007);
13. Директор установе за предшколско, основно и средње образовање и васпитање –
овлашћења, обавезе и одговорности (друго, измењено и допуњено издање, „Либер“, Београд
2008);
14. Радни односи у установама за образовање и васпитање кроз питања и одговоре
(„Либер“, Београд 2008);
15. Примери појединачних аката за примену прописа о правима, обавезама и
одговорностима ученика основне и средње школе („Либер“, Београд 2008);
16. Приручник за примену Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика („Либер“, Београд 2009);
17. Расправе из теорије и философије права („Либер“, Београд 2009, рецензент др Зоран
Јелић);

18. Радноправни приручник за предшколске установе, основне и средње школе, са збирком
извода из прописа који се примењују на радне односе у предшколској установи, основној и
средњој школи („Либер“, Београд 2009)
19. Модели општих аката за основне и средње школе (друго, измењено издање, („Либер“,
Београд 2009);
20. Директор установе за предшколско, основно и средње образовање и васпитање –
овлашћења, обавезе и одговорности (треће, измењено и допуњено издање, „Либер“, Београд
2010);
21. Примери појединачних аката за примену радноправних прописа у предшколској
установи, основној и средњој школи (треће, измењено и допуњено издање, „Либер“, Београд
2010);
22. Права, обавезе и одговорности ученика и родитеља у систему основног и средњег
образовања и васпитања (треће, измењено издање, „Либер“, Београд 2011);
23. Приручник за примену Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика (друго, измењено и допуњено издање, „Либер“, Београд
2012);
24. Дисциплинска и материјална одговорност ученика основне и средње школе („Либер“,
Београд 2013);
25. Збирка закона из области образовања и васпитања (приређивач, „Либер“, Београд
2013);
26. Модели општих аката за основне и средње школе („Либер“, Београд 2013);
27. Примери појединачних аката за примену радноправних прописа у предшколској
установи, основној и средњој школи (четврто, измењено и допуњено издање, „Либер“, Београд
2013).
28. Проблем обавезности права и морала (монографија), ISBN 978-86-6047-148-4, Досије
студио, Београд 2014; рецензенти проф. др Радмила Васић и др Зоран Јелић; број страна: 153;
29. Приручник за примену Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика, ISBN 978-86-7732-072-0, Либер, Београд 2015; број
страна: 253;
30. Радноправни приручник за предшколске установе, основне и средње школе, ISBN 97886-7732-073-7, Либер, Београд 2015; број страна: 380.
II. Научни радови у категорисаним часописима
1. Природноправно учење софисте Антифонта (студентски рад, Анали Правног
факултета у Београду, ISSN: 0003-2565, број 1/90, Правни факултет у Београду, Београд 1990);
2. Природно право и екологија (Правни живот, ISSN 0350-0500 број 9/1996, Удружење
правника Србије, Београд 1996);
3. Право и морал (Правни живот, ISSN 0350-0500, број 12/1997, Удружење правника
Србије, Београд 1997);
4. О фикцијама у праву (Правни живот, ISSN 0350-0500, број 12/1998, Удружење
правника Србије, Београд 1999);
5. Истина у праву као фикција (Правни живот, ISSN 0350-0500, број 12/2000, Удружење
правника Србије, Београд 2000);
6. Слобода у природноправним учењима хеленских софиста (Правни живот, ISSN 03500500, број 12/2001, Удружење правника Србије, Београд 2001);

7. Право и природа (Правни живот, ISSN 0350-0500, број 12/2002, Удружење правника
Србије, Београд 2002);
8. О садржини правне обавезе (Правни живот, ISSN 0350-0500, број 12/2005, Удружење
правника Србије, Београд 2005).
9. О испуњавању правних и моралних обавеза (Правни живот, ISSN 0350-0500, број
12/2006, Удружење правника Србије, Београд 2006).
10. Субјекти правних и моралних обавеза (Правни живот, ISSN 0350-0500, број 14/2007,
Удружење правника Србије, Београд 2007);
11. Заступништво у римском и средњовековном праву (коауторство са проф. др
Велисавом Марковићем), часопис Правни живот, ISSN 0350-0500, број 10/2014, стр. 663-679,
Удружење правника Србије, Београд 2014.
12. Проблем правног субјективитета животиња, часопис Правни живот, ISSN 03500500, број 10/2015, стр. 371-382, Удружење правника Србије, Београд 2015.
III. Научни радови у тематским зборницима
1. Правни оквир образовања и васпитања деце са сметњама у развоју у Републици Србији
(анализа, критички осврт, предлози за побољшање), Актуелна дефектолошка пракса –
тематски зборник радова међународног значаја, ISBN 978-86-913605-7-3, стр. 37-49, Друштво
дефектолога Војводине, Сомбор 2015.
2. Положај дефектолога у образовно-васпитном систему Републике Србије,1 Тематски
зборник (први део, стр. 494-500), ISSN 1986-9886 – Шеста међународна научно-стручна
конференција Унапређење квалитете живота дјеце и младих, одржане од 19-21. јуна 2015.
године на Охриду, Република Македонија, издавачи: Удружење за подршку и креативни развој
дјеце и младих, Тузла, и Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли.
3. Комуникацијска природа права, Мрежа 2015, ISBN 978-86-7912-592-7 (US), VII научни
скуп, зборник радова, стр. 304-310, Ваљево 2015.
4. Дисциплинска одговорност ученика основне и средње школе, Образовање деце и
ученика у инклузивним условима, Тематски зборник радова међународног значаја, ISBN 978-8680326-07-8, стр. 190-218, Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад 2018.
IV. Радови у стручним часописима2
1. Радови објављени у часописуПравна пракса, часопису за примену прописа, ISSN 18201075, Либер, Београд)
1. 11/2014- Измена уговора о раду.
2. 4/2015 – Рад ван радног односа.
3. 6/2015 – Право запослених на одморе и одсуства.
4. 3/2015 – Синдикат запослених.
У раду је положај дефектолога обрађен и с правног и с дефектолошког аспекта.
Овде су дати само радови објављени после првог избора у звање доцента, односно пре 2014. године. Поред
наведених радова, аутор је објавио у стручним часописима (Правна пракса, Избор судске праксе, Савремена пракса
школа) више од 80 радова у области радног права, правног положаја, организације и рада установа за образовање и
васпитање и права, обавеза и одговорности ученика основне и средње школе и њихових родитеља.
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5. 10/16 – Остваривање и заштита права запослених у општем режиму радних односа.
6. 2/17 – Удаљење са рада у општем режиму радних односа.
7. 2/2018 – Правна заштита запослених према одредбама Закона о раду.
8. 12/2018 – Дисциплинска одговорност ученика основне и средње школе.
9. 1/2019 – Престанак радног односа независно од воље запосленог и воље послодавца (по
сили закона).
2. Радови објављени у часопису Савремена пракса школа, часопису за правна и економска
питања у образовању, васпитању, култури..., ISSN 0350-3313, Пословни биро, Београд:
1. 4/2014 – Одмори и одсуства запослених у установи за образовање и васпитање.
2. 5/2014 – Распоређивање запослених у установи за образовање и васпитање.
3, 4. 6/2014 – Оцењивање ученика основне и средње школе.
- Примери појединачних аката у материји новчаних примања запослених у
установама за образовање и васпитање.
5. 9/2014 – Радно време у установи за образовање и васпитање.
6. 10/2014 – Заснивање радног односа у установама за образовање и васпитање.
7. 11/2014 – Законска заштита запослених лица.
8. 12/2014 – Остваривање и заштита права запослених у установи за образовање и
васпитање.
9. 1/2015 – Престанак радног односа у установи за образовање и васпитање.
10. 2/2015 – Рад ван радног односа у установи за образовање и васпитање.
11. 3/2015 – Модел колективног уговора код послодавца/правилника о раду.
12, 13. 4/2015 – Судска пракса у материји престанка радног односа.
- Право на штрајк запослених у установама за образовање и васпитање.
14. 5/2015 – Престанак потребе за радом запослених у установама за образовање и
васпитање.
15. 6/2015 – Заснивање радног односа у установама за образовање и васпитање.
16. 7,8/2015 – Радни односи у установама – судска пракса.
17. 10/2015 – Плата, накнада плате и друга примања запослених у установама за
образовање и васпитање.
18. 11/2015 – Избор и престанак дужности директора установе за образовање и
васпитање.
19. 12/2015 – Надлежност и одговорност директора установе за образовање и
васпитање у области радних односа.
20. 1/2016 – Плаћено и неплаћено одсуство запослених у установи за образовање и
васпитање.
21. 3/2016 – Распоређивање запослених у установи за образовање и васпитање.
22. 4/2016 – Удаљење са рада запосленог у установи за образовање и васпитање.
23. 5/2016 – Право ученика на квалитетан образовно-васпитни рад (1. део).
24, 25. 6/2016 - Право ученика на квалитетан образовно-васпитни рад (2. део).
- Одмор у току дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор у установи за
образовање и васпитање.
26, 27. 7,8/2016 - Право ученика на квалитетан образовно-васпитни рад (3. део).
- Напредовање ученика основне и средње школе.

28, 29. 9/2016 – Обавезе и одговорности ученика основне и средње школе и њихових
родитеља.
- Надлежност директора установе за образовање и васпитање према деци,
односно ученицима и њиховим родитељима и његова одговорност у обављању
послова из те надлежности.
30. 10/2016 – Услови за рад запослених у установи за образовање и васпитање.
31. 11/2016 – Стручно усавршавање и професионални развој наставника, васпитача и
стручних сарадника.
32. 12/2016 – Право ученика на заштиту личности.
33. 1/2017 – Право и морал.
34. 11/2017 – Избор и престанак дужности директора установе за образовање и
васпитање.
35. 12/1017 – Дисциплинска одговорност ученика основне и средње школе.
36. 1/2018 – Примери појединачних аката у поступку утврђивања дисциплинске
одговорности ученика.
37. 2/2018 – Рад ван радног односа у установи за образовање и васпитање.
38. 3/2018 – Остваривање и заштита права запослених у установи за образовање и
васпитање.
39, 40, 41, 42. 4/2018 – Дисциплинске мере према запосленом у установи за образовање у
васпитање.
- Проширена делатност основне и средње школе.
- Приказ новог Правилника о упису ученика у средњу школу.
- Употреба језика у образовно-васпитном раду основне и средње школе.
43, 44, 45, 46. 5/2018 – Приказ Закона о Националном оквиру квалификација Републике
Србије.
- Приказ Закона о просветној инспекцији.;
- Приказ Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству.
- Модели правилника о похваљивању и награђивању ученика основне и средње
школе.
47, 48. 6/2018 – Обрасци појединачних аката за примену прописа и општих аката у
материји радног времена запослених у установи за образовање и васпитање.
- Дисциплински поступак против запосленог у установи за образовање и
васпитање.
49, 50, 51. 7-8/2018 – Радни односи у установама за образовање и васпитање кроз судску
праксу (1).
- Обрасци појединачних аката у поступку заснивања радног односа у установи за
образовање и васпитање.
- Правна заштита кандидата за пријем у радни однос по конкурсу.
52, 53, 54. 9/2018 - Радни односи у установама за образовање и васпитање кроз судску
праксу (2).
- Престанак радног односа у установи за образовање и васпитање независно од
воље запосленог – вољом послодавца.
- Донет је Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања (приказ).
55, 56, 57, 58. 10/18 - Донет је Правилник о обављању друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада (приказ).

- Нови Правилник о издавању нискотиражних уџбеника (приказ).
- Донета је Одлука о оснивању Агенције за квалификације (приказ).
- Престанак радног односа у устжанови за образовање и васпитање независно од
воље запосленог и воље послодавца
59, 60, 61, 62, 63. 11/2018 - Додатна образовна здравствена и социјална подршка детету,
ученику и одраслом (приказ правилника).
- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача
у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (приказ).
- Престанак радног односа отказом од стране запосленог и споразумни престанак
радног односа.
- Заштита родитељства према одредбама Закона о раду.
- Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика
у основној школи (приказ).
64. 12/2018 - Надлежност и одговорност директора установе за образовање и
васпитање у области радних односа.
65. 1/2019 - Обавезе и одговорности ученика основне и средње школе и њихових родитеља.
IV. ИЗЛАГАЊА НА НАУЧНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА
1. Правни оквир инклузије у образовно-васпитном систему Републике Србије, с посебним
освртом на положај дефектолога, III стручно-научни скуп са међународним учешћем
Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, Смедерево, 28-30.
новембра 2014.
2. Пленарно предавање по позиву - Правни оквир образовања и васпитања деце са
сметњама у развоју у Републици Србији (анализа, критички осврт, предлози за побољшање),
Актуелна дефектолошка пракса – тематски зборник радова међународног значаја, стр. 37-49,
Друштво дефектолога Војводине, Зрењанин, 20-21. марта 2015.
3. Комуникацијска природа права, Мрежа 2015, VII научни скуп, Ваљево, 22. маја 2015.
4. Положај дефектолога у образовно-васпитном систему Републике Србије, Тематски
зборник (први део, стр. 494-500) – Шеста међународна научно-стручна конференција Унапређење
квалитете живота дјеце и младих, одржане од 19-21. јуна 2015. године на Охриду, Република
Македонија, издавачи: Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Тузла, и
Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли.
5. Остваривање и заштита права запослених у установи за образовање и васпитање,
излагање на Осмој међународној конференцији – инклузивна теорија и пракса: васпитни,
образовни (ре)хабилитациони и саветодавни рад, одржаној у Сомбору, 13, 14. и 15. маја 2016.
године (организатори: Друштво дефектолога Војводине, Универзитет у Новом Саду – Педагошки
факултет у Сомбору, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у
Београду, Војвођанска академија наука и уметности, Дом Ветерник и Менса Србије.
V. УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
Часопис за примену прописа Правна пракса ISSN 1820-1075, Либер, Београд.

