Доц. др Слободан Мартиновић

БИОГРАФИЈА
Др Слободан 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 и стекао звање дипломирани правник. а на Дефектолошком факултету у
Београду дипломирао је 2000. године.
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). На
Правном факултету у Београду докторирао је 26. октобра 2012. године (докторска
дисертација: Питање правног субјективитета) и стекао звање доктор правних наука.
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 научностручну 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.
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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).
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.
Више од десет пута учествовао је и објављивао реферате на Копаоничкој школи
природног права, скупу правника међународног карактера, једном од најугледнијих и
најмасовнијих окупљања правника.
Више пута је учествовао и објављивао радове на међународним конференцијама
посвећеним образовању и васпитању деце са сметњама у развоју.
Слободан 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.

2

Објављени научно-истраживачки резултати до претходног избора у звање
Р.
бр
.

Референца

Категорија
према МПН

1
Природноправно
учење софисте Антифонта
(студентски
рад, часопис Анали Правног факултета у
БеоградуYU ISSN 0003-2565, број 1/90, Правни факултет у
Београду, Београд 1990.

М24

Природно право и екологија, часопис Правни живот, ISSN
0350-0500, број 9/1996, Удружење правника Србије, Београд
1996.

M51

Право и морал, часопис Правни живот, ISSN 0350-0500, број
12/1997, Удружење правника Србије, Београд 1997.

М51

О фикцијама у праву, часопис Правни живот, ISSN 0350-0500,
број 12/1998, Удружење правника Србије, Београд 1998.

М51

Истина у праву као фикција, часопис Правни живот, ISSN
0350-0500, број 12/2000, Удружење правника Србије, Београд
2000.

М51

Слобода у природноправним учењима хеленских софиста,
часопис Правни живот, ISSN 0350-0500, број 12/2001,
Удружење правника Србије, Београд 2001.

М51

Право и природа, часопис Правни живот, ISSN 0350-0500, број
12/2002, Удружење правника Србије, Београд 2002.

М51

О садржини правне обавезе, часопис Правни живот, ISSN
0350-0500, број 12/2005, Удружење правника Србије, Београд
2005.

М51

О испуњавању правних и моралних обавеза, часопис Правни
живот, ISSN 0350-0500, број 12/2006, Удружење правника
Србије, Београд 2006.

М51

Субјекти правних и моралних обавеза, часопис Правни
живот, ISSN 0350-0500, број 12/2007, Удружење правника
Србије, Београд 2007.

М51
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Престанак радног односа у установи за образовање и
васпитање, часопис Правни живот, ISSN 0350-0500, број
12/2008, Удружење правника Србије, Београд 2008.

М51

Расправе из теорије и философије права, ISBN 978-86-7732050-8, рецензент др Зоран Јелић, Либер, Београд 2009.

Објављени научно-истраживачки резултати након избора у звање

Р.
бр
.

Референца

Категорија
према МПН

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.

Правни оквир инклузије у образовно-васпитном
систему Републике Србије, с посебним освртом на положај
дефектолога, саопштење штампано у изводу са III стручнонаучног скупа са међународним учешћем: Актуелности у
едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју,
Смедерево, 28-30. новембра 2014.
1
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.

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

4

М42

М34

М51

M14

Војводине, Сомбор 2015.

Проблем правног субјективитета животиња,
часопис Правни живот, ISSN 0350-0500, број 10/2015, стр.
371-382, Удружење правника Србије, Београд 2015.

М51

Комуникацијска природа права, Мрежа 2015, ISBN
978-86-7912-592-7 (US), VII научни скуп, зборник радова, стр.
304-310, Ваљево 2015.

М33

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 Едукацијскорехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли.

М33

Остваривање и заштита права запослених у
установи за образовање и васпитање, саопштење штампано
у изводу са Осме међународне конференције – инклузивна
теорија и пракса: васпитни, образовни (ре)хабилитациони и
саветодавни рад, одржане 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.

М34

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.

М14

5

Стручно-професионални допринос
Од 2005. године уредник у часопису за примену прописа Правна пракса, ISSN 1820-1075,
издавач Либер, Београд.

Допринос академској и широј заједници
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.
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