
 

 

 

 
 

Име и презиме  Сенад Ганић 

Звање Ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним  или непуним радним временом и 

од када 

Државни универзитет у Новом Пазару (Департман за 

правне науке) 

Ужа научна односно уметничка област Међународноправна 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа научна, уметничка 

или стручна област 

Избор у звање 2020. ДУНП право међународноправна 

Докторат 2013. 

Правни факултет 

Универзитета у 

Београду 

право међународноправна 

Специјализација     

Магистратура 2010. 

Правни факултет 

Универзитета у 

Београду 

право међународноправна 

Мастер     

Диплома 2005. 

Правни факултет 

Универзитета у 

Београду 

право општи смер 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

1,2,3..

.. 

Ознака 

предмета 
Назив предмета      Вид наставе 

Назив 

студијског 

програма  

Врста студија 

(ОСС, ССС, ОАС, 

МСС, МАС, САС) 

1. 104П Увод у право предавања Право ОАС 

2. 209П1 
Међународно кривично 

право 
предавања Право ОАС 

3. 303П Међународно јавно право предавања Право ОАС 

4. 401П 
Међународно приватно 

право 
предавања Право ОАС 

5. 501П18 Методологија НИР-а предавања Право МАС 

6, 505П18 Међународно правосуђе предавања Право МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Сенад Ф. Ганић, „Фидуцијарна теорија као покушај помирења концепта 



државног суверенитета и концепта међународног jus cogens-a“, Теме, часопис за 

друштевене науке, 2/2015. (543-558)  

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-79191502543G  

2.  

Сенад Ф. Ганић, Милош М. Петровић, „Турска у сусретима са Европом и 

споственим идентитетом“, Српска политичка мисао, 3/2014. (235-255) 

https://www.ips.ac.rs/publications/turska-u-susretima-sa-evropom-i-sopstvenim-

identitetom/    

3.  

Сенад Ф. Ганић, „Шта се крије иза дуалистичко-монистичке дебате у 

међународном праву?“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 

1/2017. (153-166)  
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-

pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2017/zbornik-1/137-sta-se-krije-iza-dualisticko-monisticke-

debate-u-medunarodnom-pravu  

4.  

Сенад Ф. Ганић, „ Осврт на расправу о потреби реформе Света безбедности 

Уједињених нација“ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2019. 

(557-572)  

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0550-21791902545G  

5.  

Сенад Ф. Ганић, Емир А. Ћоровић, „Концепт универзалног важења кривичног 

законодавства и питање државног суверенитета“, Зборник радова Правног 

факултета у Новом Саду, 1/2013. (245-258) 

https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfns/article/view/3010  
 

6.  

Senad Ganić, „Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u 'Slučaju zid' u 

službi mogućeg rešenja izraelsko-palestinskog konflikta“, Međunarodni problemi, 3-

4/2014. (338-352)  

  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2014/0025-85551404338G.pdf  
 

7.  

Сенад Ганић, „Прилог расправи о изворима међународног права-позиција и 

значај судске праксе“, Годишњак Факултета безбедности, 2018 (481-492),  

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1821-150X1801481G  
 

8.  

Senad Ganić, „Da li savremeno međunarodno pravo ima odgovor na izazov zvani 

nuklearno oružje“, Pravni život-časopis za pravnu teoriju i praksu, 12/2017, (345-354)  

http://dopuna.ingpro.rs/PROGRAM-2017.pdf  
 

9.  
Senad Ganić, „Osvrt na savetodavnu ulogu Međunarodnog suda pravde“, Međunarodni 

problemi, 4/2010. (629-640)  

http://doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2010/0025-85551004629G.pdf  

10.  

Senad Ganić, “Europe in Conflict with 'Europe'“, u Duško Dimitrijević (ed,), The Old 

and the New World Order – between European integration and the historical burdens: 

Prospects and challenges for Europe of 21st century, Proceedings from international 

conferences, Institutes of International Politics and Economics, Belgrade, 2014. (158-

163)  

https://eprints.ugd.edu.mk/23029/1/The%20need%20for%20reformed%20education%2

0paper.pdf  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-79191502543G
https://www.ips.ac.rs/publications/turska-u-susretima-sa-evropom-i-sopstvenim-identitetom/
https://www.ips.ac.rs/publications/turska-u-susretima-sa-evropom-i-sopstvenim-identitetom/
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2017/zbornik-1/137-sta-se-krije-iza-dualisticko-monisticke-debate-u-medunarodnom-pravu
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2017/zbornik-1/137-sta-se-krije-iza-dualisticko-monisticke-debate-u-medunarodnom-pravu
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2017/zbornik-1/137-sta-se-krije-iza-dualisticko-monisticke-debate-u-medunarodnom-pravu
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0550-21791902545G
https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfns/article/view/3010
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2014/0025-85551404338G.pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1821-150X1801481G
http://dopuna.ingpro.rs/PROGRAM-2017.pdf
http://doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2010/0025-85551004629G.pdf
https://eprints.ugd.edu.mk/23029/1/The%20need%20for%20reformed%20education%20paper.pdf
https://eprints.ugd.edu.mk/23029/1/The%20need%20for%20reformed%20education%20paper.pdf


Укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи - Међународни - 

Усавршавања  

1. У периоду од 4-22. фебруара 2013. године боравио у Сједињеним Америчким 

Државама (Вашингтон, Финикс, Лос Анђелес и Њу Орлеанс) као учесник 

престижног програма 'International Visitor Leadership Program' на тему: 'U.S. 

Judicial System' које организује United States Department of State, Bureau of 

Educational and Cultural Affairs. 

2. Пред Комисијом Министарства правде Републике Србије 2011. године положио 

правосудни испит 

Други подаци које сматрате релевантним: Мисија ОЕБС-а у Републици Србији доделила је Сенаду Ганићу, 

доценту на Државном универзитету у Новом Пазару, признање „Личност године за 2016. годину у 

републици Србији“, за изузетан допринос грађанском активизму и толеранцији у мулти-културалном 

окружењу“. 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих 

наставника у установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 

 


