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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

доцента, ужа научна област Међународно право 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Правног факултета у Палама,Универзитета у Источном 

Сарајеву, број ННВ: 2443/19 од 27.12.2019. године, именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас 

Српске“ од 04.12.2019. године, за избор у академско звање доцента, ужа научна област 

Међународно право. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/уметничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Др Миленко Крећа, редовни професор, председник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право  

Ужа научна област: Међународноправна   

Датум избора у звање: 24.12.1990. године 

Универзитет у Београду 

Правни факултет 

2. Др Ранко Мујовић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Право  

Ужа научна област: Међународноправна  

Датум избора у звање: 07.11.2002. године 

Универзитет Црне Горе 

Правни факултет 

3. Др Бранко Ракић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Право  

Ужа научна област: Међународноправна   

Датум избора у звање: 10.06.2015. године 

Универзитет у Београду  

Правни факултет  

На претходно наведени конкурс пријавила су се 2 (два) кандидата: 

1. Др Дијана (Пантелија) Савић Божић  

22. Др Сања (Рајко) Крешталица  

 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/уметничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 



 

 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове3 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 394. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, 

Наставно-научном вијећу Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси следећи извештај на даље одлучивање: 

И З В Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-515-VI/19 и 01-С-514-

VI/19 од 28.11.2019. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 04.12.2019. године 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Доцент, ужа научна област Међународно право 

Број пријављених кандидата 

2 (два) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Дијана (Пантелија) Савић Божић 

Датум и место рођења 

29.06.1972. године, Бијељина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Основни суд Бијељина; Правни факултет Универзитета за пословне студије у Бања 

Луци; Правни факултет Универзитета Синергија у Бијељини;  

Звања/радна места 

Секретар суда; Менаџер интегритета; Тренер/едукатор у интерној едукацији; доцент 

 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Научна област 

Право (Међународно право, Уставно право) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Члан председништва Удружења правника Републике Српске, подружница Бијељина; 

Члан Удружења правника Републике Српске и Републике Србије; 

Члан Удружења правника у привреди Србије; 

Члан Института за научно-истраживачки рад Синергија Бијељина. 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 1990/1991 – 1999. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право, општи смер 

Просечна оцена током студија5, стечени академски назив 

Дипломирани правник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, Универзитет „Браћа Карић“ – Београд, 

2005/2006 – 2008. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Банкарство и финансијски менаџмент 

Просечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар наука банкарског и финансијског менаџмента 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Економски аспект реформе судског система у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна/уметничка област 

Менаџмент 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, (датум уписа и датум пријаве теме нису 

наведени у конкурсној документацији; датум одбране: 15.04.2016. године) 

Наслов докторске дисертације 

„Економска ефикасност судског система у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна област 

Правно-економска 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Институт за научноистраживачки рад Синергија Бијељина, научни сарадник за ужу 

научну област: пословно право и право друштава, међународно и финансијско право, 

2018. године; 

26. Правни факултет Универзитета Синергија Бијељина, доцент за уже научне 

области: Међународно право и Уставно право, 2017. године; 

3. Универзитет за пословне студије Бања Лука, доцент за ужу научну област 

 
5 Просечна оцена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
6 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

Међународно право, 2016. године 

3. НАУЧНА/УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора 

1. Мр Иван Милојевић, сц. Влада Пајић, мр Дијана Божић, „Контрола 

исказивања и опорезивања добити предузећа“, Пословна политика, број 8-9, 

2008, стр. 61-65. 

 

Аутори у раду анализирају питање пореске контроле, предлажући дефиницију 

тог процеса, уз идентификацију метода које би било могуће користити при обављању 

пореских контрола у Републици Србији. Аутори закључују да ниво квалитета 

економско-правног система на међународном плану директно зависи од капацитета 

државе да прихвати савремену методологију пореске контроле. 

 

2. Проф. др Иван Милојевић, мр Слободан Анџић, мр Дијана Божић, „Улога 

ревизије у доношењу пословних одлука“, Пословна политика, број 1-2, 2011, 

стр. 39-42. 

 

Аутори у раду нуде приказ улоге ревизије као институције на тржишту, у 

контексту предвиђања финансијске будућности и наставка пословања предузећа. 

Долазе до закључка да упркос томе што тржишно пословање пружа огромне 

могућности, оно ипак представља и потенцијални извор нестандардности у 

понашању појединаца или привредних субјеката. 

 

3. Мр Дијана Божић, мр Срђан Пешић, Божидар Гојковић, „Интерне контроле 

привредног друштва“, Одитор, 1/2010, стр. 30-38. 

 

Рад је посвећен анализи концепта интерне контроле и процене контролног 

ризика као важног дела ревизије финансијских извештаја. Аутори закључују да би 

систем интерне контроле требало да се стави у први план у перспективи, будући да 

неефикасне интерне контроле могу да поузрокују озбиљне проблеме за предузеће. 

 

4. Мр Дијана Божић, Марко Тасић, мр Радован Дамњановић, „Улога брокера у 

осигурању“, Одитор, 1/2010, стр. 71-75. 

 

У овом раду, аутори указују на значај улоге брокера у пословима осигурања. 

Након успостављања одговарајућег законског оквира, успешно је спроведена 

реформа  тржишта осигурања, којој се у раду посвећује одговарајућа пажња. Аутори 

закључују да је улога брокера у осигурању недовољно позната на домаћем тржишту, 

али је глобално гледано врло интересантна. Кроз уговоре са осигуравајућим 

друштвима која послују на територији Србије посредничка друштва у сваком 

тренутку поседују комплетну понуду и омогућавају клијентима да у сваком тренутку 

имају оптимално покриће и најнижу премију. 

 

5. Svetlana Ignjatović, Ivan Milojević, Dijana Božić, „Economic aspects of Serbian 

comparative advantages in exports of vegetable matter“, Economics of agriculture, 

Multifunctional agriculture and rural development (V) LVII, CB/SI-2 (1-656) 

Beograd 2010, str. 161-167. 

 



 

 

У раду, аутори указују на економске аспекте и квантификацију степена 

компаративне предности извоза лековитог, ароматичног и зачинског биља и других 

сировина у привреди Србије. Аутори наводе тенденцију спољне трговине и 

макроекономских апеката извоза. Долазе до закључка да наведена анализа указује на 

чињеницу да је привреда Републике Србије у периоду од 2005. до 2008. године 

интегрисана у међународне трговинске токове.  

 

6. Весна Параушић, Бранко Михаиловић, Божић Дијана, „Јачање капацитета 

руралних подручја Србије кроз формирање локалних акционих група“, 

Economics of agriculture, Sustainable agriculture and rural development in terms of 

the Republic of Serbia strategic goals implementation within Danube region, LVII, 

CB/SI-1 (1368), Београд 2011, стр. 130-137. 

 

Рад је посвећен анализи могућности јачања капацитета руралних подручја 

Србије кроз формирање локалних акционих група. Услед присутних бројих 

ограничења и слабости у домену руралног развоја, рурална подручја Србије имају 

генерално неповољне перформансе са становишта демографских карактеристика, 

економије, развијености инфраструктуре и социјалног капитала. Аутори указују на 

значај улоге државе на плану регулисања тржишта пољопривредно прехрамбених 

производа, развоја финансијског тржишта, веће буџетске подршке пољопривреди и 

руралном развоју, спровођења децентрализације, те јачања партнерства локалних 

заједница са удружењима пољопривредника.  

 

7. Prof. dr Sveto Purić, Dijana Savić Božić, „Division of the courts in Bosnia and 

Herzegovina and efficiency of the courts“, Ekonomika, vol. 62, july-september 

2016, str. 79-91. 

 

Предмет овог рада је истраживање узрока неефикасности рада судова и 

кашњења у судским процесима. Аутори указују на значај успостављања ефикасног 

судског система у Босни и Херцеговини, који је оптерећен великим бројем 

нерешених предмета. Узроке проналазе у недовољном броју судија, постојању 

корупције, неефикасној пракси у руковођењу судом, неадекватним прописима и 

мањку стручних судија. Аутори закључују да је непостојање Врховног суда, који би, 

по узору на решења у другим државама, уједначавао судску праксу редовних судова 

и обезбедио равноправност свих грађна пред законом, кључни проблем недовољне 

ефикасности судског система Босне и Херцеговине.  

 

8. Др Дијана Савић Божић, „Радни спорови као део радног ангажовања судства у 

БиХ“, Часопис за пословну теорију и праксу “Пословне студије“, 2016, 15-16, 

стр. 283-313. 

 

У овом раду аутор пружа преглед правила у систему радног законодавства у 

БиХ. У првом делу рада указује на карактеристике и врсте радних спорова, уз 

навођење уобичајених приступа у њиховом решавању. Потом, идентификује прописе 

из области радног законодаства на нивоу ентитета. Аутор закључује да је систем 

права из радних односа у БиХ развијен, иако није у потпуности усклађен са 

међународним и регионалним инструментима донетим у тој материји. Будући да у 

БиХ не постоје специјализовани радни судови, заштита се остварује пред редовним 



 

 

судовима у парничном поступку. 

 

9. Др Дијана Савић Божић, „Ефикасност решавања радних спорова у Босни и 

Херцеговини“, Часопис за пословну теорију и праксу “Пословне студије“, 

2016, 15-16, стр. 255-283. 

 

У овом чланку указано је најпре на проблем тромости и неефикасности 

решавања радних спорова пред судовима у БиХ. Радни спорови, који треба да буду 

решени по хитном поступку, често бивају решавани по неколико година и тиме од 

хитних постају дуготрајни судски поступци. Аутор анализира праксу више од 

педесет судова у БиХ, те указује на околности које доводе до неефикасности њиховог 

деловања. Закључује да је велики прилив предмета из области радних спорова 

узрокован, пре свега, слабим спровођењем општих аката послодаваца или њиховом 

неусклађеношћу са законима, те предлаже конкретне мере које треба предузети у 

циљу постизања што ефикаснијег решавања радних спорова. Неке од предложених 

мера тичу се повећања броја судија који раде на предметима из области радних 

односа, праћеног одговарајућим повећањем броја стручних сарадника и 

административног особља, потом повећања доступности бесплатне правне помоћи, 

медијације и других механизама за алтернативно решавање спорова, веће 

укључености синдиката у индивидуалне радне спорове, и коначно, формирање 

специјализованих судова или посебних одељења у судовима. 

 

 

 Радови после последњег избора/реизбора7 

1. Др Дијана Савић Божић, Ефикасност судског система у Босни и Херцеговини, 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене 

науке, Бијељина 2017, стр. 215. 

 

Научна монографија „Ефикасност судског система у Босни и Херцеговини“ 

представља, према речима аутора, „надоградњу докторске дисертације под насловом 

„Економска ефикасност судског система у Босни и Херцеговини“ која је допуњена 

додатним истраживачким радовима“. Будући да кандидаткиња у конкурсном 

материјалу није приложила докторску дисертацију (већ само њен опис у документу 

под називом „Анализа радова који кандидаткињу квалификују у звање“, стр. 24 – 26), 

а ценећи да је садржај наведене монографије у знатном делу подударан са  садржајем 

докторске дисертације, Комисија се определила да прикаже њен садржај. 

Монографија се састоји од шест глава, списка коришћене литературе и регистра 

појмова, садржаних на 215 страница текста. Литература се састоји од 164 

библиографске јединице. 

Прва глава под називом „Економска димензија судског система“ садржински је 

подељена на три одељка: институционална питања, организацијски проблеми и 

оперативни проблеми. Посебна пажња је посвећена економској димензији судског 

пословног система. Поред својих закључака, аутор износи запажања угледних 

адвоката и судија. 

Друга глава под називом „Структурална питања судске управе“ бави се 

 
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

проблемима који су систематизовани кроз питања распореда судова, правосудне 

управе, улоге судске власти, нормативне радне регулативе, трансфера предмета 

другим телима и улоге норматива на процесни систем. Аутор указује на 

специфичности судског система у БиХ, који остварује утицај и на смањену 

ефикасност судова, посебно у сложенијој правној материји. 

У трећој глави насловљеној „Финансирање судова и тужилаштава у Босни и 

Херцеговини“ аутор се бави питањем извора финансирања судова и проблемима који 

се у вези са финансирањем судова различитих нивоа јављају. 

Четврта глава је насловљена „Управљање предметима у функцији процесне 

ефикасности судске управе“, а бави се структуралним питањима судске управе. На 

овом месту обрађена су питања попут расподеле предмета, циљева управљања 

предметима, заказивања поступака у раној фази, посредовања, ефикасног коришћења 

списа, осигурања присуства странака, ефиканости у достави те обуке судија. 

Пета глава носи назив „Могућности повећања процесне ефикасности“, а 

садржински је подљена на два одељка: Решавање заосталих предмета и Подстицање 

продуктивног радног става међу судијама и службеницима. У овој глави, аутор 

износи своја запажања о разлозима за постојање великог броја нерешених предмета, 

који се, поред осталих, своде на проблем недовољног броја носилаца правосудних 

функција и административног особља, великог прилива предмета, као и заостатака из 

ранијих година. Приказане су могућности повећања ефикасности са конкретним 

моделом који би се могао применити. 

У шестој глави под насловом „Ефикасност судског система у Босни и 

Херцеговини на примеру радних спорова“ разматрају се проблеми који су 

систематизовани кроз пет одељака: радни спорови као део радног ангажовања 

судства, остваривање и заштита права запослених, колективна права запослених, 

колективни радни спорови и ефикасност решавања радних спорова. Аутор критикује 

непостојање посебних закона у ентитетима који се односе на алтернативно решавање 

радних спорова. Сматра да увођење алтернативног решавања радних спорова 

доприноси повећању ефикасности овог сегмента судског система, већој правној 

сигурности и стабилизацији социјалне ситуације у друштву.  

 

2. Дијана Савић Божић, „Стечајни поступак у Републици Србији у контексту 

начела Европске конвенције о стечају“, Европско законодавство, бр. 61-

62/2017, стр. 273-284. 

 

У првом делу овог рада, аутор се бави појмовним одређењем и историјским 

развојем стечаја. Потом, аутор анализира регулаторни оквир стечајног поступка у 

Републици Србији указујући на специфичности важећег законодавства у овој 

материји. Да би стечајни поступак био покренут, неопходно је испуњење одређених 

законских услова. Према важећем Закону о стечају Републике Србије, главни разлози 

за покретање стечајног постпука јесу неспособност плаћања или презадуженост. 

Последњи део рада бави се анализом Европске конвенције о стечају, њеном 

садржином и значајем за Републику Србију. Аутор констатује да Европска 

конвенција Савета Европе о одређеним међународним видовима стечаја препушта 

права државама чланицама Европске уније да самостално уређују сопствено подручје 

стечаја и поступка у стечају. Закључује да усвајање легислативе и прописа из 

Европске конвенције о стечају и стечајном поступку доприноси унаређењу правно-

економске регулативе, трговинске размене и побољшању економске ситуације у 



 

 

Србији. 

 

3. Др Дијана Савић Божић, „Јавно-приватно партнерство у Републици Српској“, 

Зборник радова „Савремени правни промет и услуге“, Крагујевац 2018, стр. 

697-711. 

 

У овом раду, аутор идентификује јавно-приватно партнерство као нови, снажан 

и веома ефикасан начин финансирања који у Републици Србији још увек није 

довољно развијен. Указује се на неопходност употребе нових ресурса и структурних 

могућности приватног банкарског сектора, чиме би се омогућило финансирање 

пројеката, које иначе не би било могуће реализовати помоћу лимитираних буџетских 

средстава. Циљ рада је идентификација значаја овог, према схватању аутора, 

најсложенијег инструмента за подстицање економског развоја, као и анализа његове 

теоријске димензије и практичне примене. У првом делу рада реч је појму јавно-

приватног партнерства, врстама особинама и значају за земље у развоју. Аутор 

идентификује неколико основних карактеристика јавно-приватног партнерства. 

Други део рада посвећен је изучавању овог процеса на територији Босне и 

Херцеговине и Републике Српске. Указује се на постојећи законски оквир у овој 

материји уз констатацију да БиХ нема превише искуства у споровођењу пројеката 

ове врсте. Аутор закључује да Закон о јавно-приватном партнерству из 2009. године 

представља потпун и прецизан акт, који не оставља простор за значајније недоумице, 

а да је на пракси да покаже у којој мери ће овај Закон допринети развоју јавно-

приватног партнерства у Републици Српској.  

 

4. Др Дијана Савић Божић, „Фазе развоја институције заштитника грађана“, 

Страни правни живот, год. 62, бр. 2/2018, стр. 155-168. 

 

У овом раду, аутор анализира развој институције заштитника грађана од њених 

зачетака до данас. Полази се од чињенице да још увек не постоји сагласност међу 

историчарима о питању узрока и друштвено-историјских прилика које су довеле до 

оснивања институције омбудсмана. Аутор налази да поред историјског метода, 

широко кориштеног у истраживањима која су се бавила овом темом, у обзир треба 

узети и друге, како би се дошло до потпуније слике о развојим фазама институције 

заштитника грађана. Тако примећује да већина теорија превиђа улогу заштитника 

грађана чија је основна улога борба против корупције у администрацији, тзв. четврта 

генерација. Потом, у раду се анализирају и стандарди процене које користе 

заштитници грађана. Коначно, долази се до закључка да заштитник грађана треба да 

буде самосталан и независан орган који се налази изеђу власти и појединца. 

 

5. Milan Rapajić, Sveto Purić, Dijana Savić Božić, „Leading activity of executive 

power in domain of subsidiary legislation – decrees and their categorization“, 

Ekonomika, vol. 64, january-march 2018, str. 55-68. 

 

Аутори се, у овом раду, баве појмом уредби и њиховом класификацијом. 

Констатују да уредбе представљају опште правне акте извршне власти, донете по 

посебном поступку. Указују на разликовање између уредби за извршење закона и 

уредби по нужди. Уместо закључка, аутори пажњу посвећују појму и категоризацији 

уредби у уставном систему Србије. 



 

 

 

6. Дијана Савић Божић, „Прекогранична сарадња као део развојне политике 

Европске Уније“, Европско законодавство, бр. 64/2018, стр. 124-136. 

 

У овом чланку указано је најпре на разноликост како у облицима 

прекограничне сарадње, тако и у областима у којима се она примењује. Посматра се 

као инструмент стабилизације на простору Западног Балкана, чији домети зависе од 

степена регионализације и децентрализације простора на ком се примењује. 

Приликом одређења карактеристика концепта прекограничне сарадње, аутор 

примећује да је прекогранична сарадња често утемељена на нефомалним 

аранжманима између актера сарадње, који, будући да представљају регионалне и 

локалне самоуправе унутар различитих држава, немају основа да потписују 

међународне уговоре о њиховом успостављању. 

Највећи број споразума о сарадњи има форму меморандума о разумевању, 

којим уговорне стране детерминишу сопствене обавезе. У случајевима постојања 

напреднијих нивоа прекограничне сарадње, прекогранични партнери могу да 

формирају и заједничке инстутције које имају правни субјективитет и самосталност. 

Имплементација таквих заједничких органа реална је захваљујући комбинованим 

ефектима одређених домаћих закона и међунардних уговора, попут Мадридске 

конвенције, којој се у раду посвећује одговарајућа пажња. Аутор закључује да 

прекогранична сарадња има веома велики значај за развој пограничних подручја, у 

којима се у значајној мери унапређују административни капацитети учесника 

програма и омогућава припрема за коришћење структурних фондова ЕУ када се 

услови за то стекну. 

 

7. Dijana Savić Božić, „Cyberstalking – efficiency of the current legislation“, 

International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Thematic Conference 

Proceedings of International Significance, vol I, Belgrade 2018, str. 455-465. 

 

У овом раду, аутор испитује ефикасност постојећих прописа  о тзв. сајбер 

безбедности. У настојању да објасни овај концепт, аутор у првом делу рада износи 

темељан приказ теоријских схватања о ухођењу и злостављању путем интернета. 

Примећује да аутори највећим делом пажњу посвећују начинима на који се 

злостављање врши, док из дефиниције изостављају мотиве за таква дела. У другом 

делу рада аутор, применом компаративног метода, упоређује законска решења у 

неколико земаља света, попут Америке, Канаде, Аустрије, Словеније и Хрватске. 

Централни део рада посвећен је елаборацији решења у законодавству Србије, које 

садржи више прописа донетих са циљем имплементације одредаба Конвенције 

Савета Европе о високотехнолошком криминалу у домаћи правни поредак. Аутор 

закључује да је током последњих неколико година питање тзв. сајбер безбедности 

прерасло ниво техничког и постало стратешко питање. У складу са важећим 

законским прописима, насиље на интернету се, у Републици Србији, може пријавити 

полицији, али и Вишем јавном тужилаштву у Београду, у оквиру ког је формирано 

Посебно одељење за борбу против високотехнолошког криминала.  

 

8. Дијана Савић Божић, „Успостављање институција локалних омбудсмана у 

Републици Србији“, Зборник радова „Локалне заједнице и могућност 

инапређења њиховог функционисања“, Универзитет Синергија, Бијељина 



 

 

2018, стр. 113-119. 

 

У овом раду, аутор се бави питањем успостављања институције локалног 

омбудсмана у Републици Србији, где је и поред испуњених формално-правних 

претпоставки, ипак само мали број локалних заједница донео одлуку о њиховом 

оснивању. Пажња се најпре посвећује анализи околности у којима институција 

ликалног омбудсмана у Републици Србији може да делује. Аутор констатује да је за 

независност и непристрасност локалног омбудсмана од пресудног значања његова 

финансијска независност као и организациона одвојеност од администрације. Други 

део рада посвећен је анализи правних основа установљења локалних омбудсмана у 

Србији. Институција омбудсмана, према актуелним прописима, може се установити 

на сва три нивоа територијалног организовања. Питању успостављених институција 

локалних омбудсмана посвећен је трећи део рада. Видљиво је да је оснивање 

локалних омбудсмана у Србији до сада било спорадично, те да ни успостављене 

институције нису биле гарант њиховог деловања. Аутор закључује да је активност 

омбусмана комбинација правне и политичке контроле од стране институције која је 

по својој природи антибирократска институција. 

 

9. Др Дијана Савић Божић, „Решавање питања неисплаћених пензија у пракси 

Суда за људска права“, Зборник радова „Анекс „Е“ Споразума о сукцесији 

СФР Југославије и решавање питања неисплаћених пензија из Републике 

Хрватске“, Београд 2018, стр. 313-330. 

 

У овом раду, аутор се бави правном димензијом решења проблема немогућности 

реализације права из пензијског и инвалидског осигурања, након распарада СФРЈ. 

Најпре даје кратак приказ околности услед којих су се стекли услови за подношење 

представке Европском суду за људска права, ради заштите права на мирно уживање 

имовине, гарантованог чланом 1 Протокола I уз Конвенцију. Потом прелази на опис 

садржаја и анализу правила садржаних у Европској конвенцији за заштиту људских 

права, и након тога, Споразуму о питањима сукцесије СФРЈ. Централни део рада 

тиче се праксе Европског суда за људска права, у предметима који се тичу 

реализације права из пензионог и инвалидског осигурања оствареног прије распада 

СФРЈ. Као закључак, наводи чињеницу да је, на просторима СФРЈ, у 

новоформираним државама, приметан висок ниво угрожености права на мирно 

уживање имовине, што представља изазов и за сам Суд. Аутор констатује да је у 

појединим ситуацијама Суд пропустио да разматра и оцени мере које су предузимане 

од стране појединих држава, а чији је исход био трајно и неоправдано одузимање 

имовинских права појединим категоријама грађана.  

 

10. Др Дијана Савић Божић, „Правни аспект развоја задругарства у Србији – 

проблеми и перспективе“, Зборник радова „Савремено задругарство у Србији“ 

– Из пријаве кандидаткиње, не може се закључити да ли је рад објављен или 

прихваћен за објављивање.  

 

11. Др Дијана Савић Божић, „Обавезна и необавезна правила у европском 

уговорном праву“, Зборник радова „Слобода пружања услуга и правна 

сигурност“, Крагујевац 2019, стр. 981-995. 

 



 

 

У овом раду, аутор испитује положај и функције заједничких европских 

правила у погледу органичења слободе уговора и улоге обавезних и необавезних 

правила уопште. Примећује да проблем не представља различитост у уговорном 

праву као таквом, већ нетранспарентност узрокована чињеницом да се правила која 

ограничавају слободу уговора у различитим јурисдикцијама могу квалификовати на 

различите начине и наћи на различитим местима. Указује на потребу задржавања 

надлежности у приватном праву на националним или регионалним нивоима, уз 

употребу уједначене терминологије и заједничке структуре. У другом делу рада, 

аутор износи процену правних техника које органичавају слободу уговора. Коначно, 

аутор закључује да главни облик дирекнтог уплитања у уговорну слободу 

представља тзв. антидискриминациони закон, у оној мери у којој се он односи на 

склапање уговора. Наметање обавезе несикриминације само даје утисак једнаке 

заштите, али у пракси није увек тако. 

 

12. Дијана Савић Божић, „Политика заштите конкуренције у Европској унији“, 

Часопис за пословну теорију и праксу “Пословне студије“, 2019, година 11, 

број 21-22, стр. 215-224. 

 

Овај рад се бави питањем заштите конкуренције, као мултидисциплинарне 

области која се може посматрати са више аспеката. Регулацијом заштите 

конкуренције, баве се, правници и економисти, али се модел регулације ове области 

свакако одражава на положај грађана и привреде. Пажња је посвећена и анализи 

антимонополске политике Европске уније, у оквиру које је указано на настанак и 

развој права конкуренције унутар ЕУ, као и на изворе права у тој области. Аутор 

закључује да слободна трговина и заштита конкуренције на тржишту обезбеђују малу 

корист већини, док монополизовано тржиште доноси огромну добит појединцима.  

 

13. Др Дијана Савић Божић, „Значај модела троструке спирале за иновације у 

друштву заснованом на знању“, Зборник радова „Синергија формалног и 

неформалног образовања и њен утицај на социо-економски положај младих“, 

Универзитет Синергија, Бијељина 2019, - Из пријаве кандидаткиње, не може 

се закључити да ли је рад објављен или прихваћен за објављивање.  

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

Кандидаткиња је положила правосудни испит 2001. године. 

 

Учествовала је на већем броју семинара и обука: 

- 2007 године – семинар на тему „Интерактивна едукација са радионицом о 

јавним набавкама“; саветовање на тему „Закон о измјенама и допунама Закона 

о раду РС“;  

- 2011. године – обука „Како користити медије у извјештвању о радно 

засмованом насиљу у породици“ у организацији Гендер центра Владе 

Републике Српске;  

- 2014. године – саветовање на тему „Закон о јавним набавкама у пракси“; 

семинар на тему „Нови информациони систем за објаву обавјештења у 

поступцима јавних набавки и нови закон о јавним набавкама БиХ“; трећи 



 

 

међународни симпозијум о јавним набавкама; радионица на тему „Примјена 

новог Закона о јавним набавкама са моделима аката у поступцима јавних 

набавки“; 

- 2015. године – семинар на тему „Практична примјена новог Закона о јавним 

набавкама“; семинар на тему „Закон о јавним набавкама у пракси“; семинар на 

тему „Закон о јавним набавкама у пракси – дилеме и проблеми у примјени 

новог Закона“; 

- 2016. године – едукација на тему „Примјена међународног права у 

привредним споровима“;  

- 2017. године – семинат на тему „Практична примјена закона о јавним 

набавкама“; семинар на тему „Јахорински дани јавних набавки“. 

 

Изабрана је у звање научног сарадника и члана Научног већа на Институту за 

научно-истраживачки рад Синергија од септембра 2017. године. 

 

Учествовала је на Саветовању правника Октобарски правнички дани на тему 

„Изградња и функционисање правног система“ у октобру 2017. године. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

На Правном факултету Универзитета Синергија изводи наставу из предмета Уставно 

право и Међународно јавно право. Ментор је на изради два завршна мастер рада. 

 

На Правном факултету Универзитета у Тузли ангажована је у научно-наставном 

процесу у својству истакнутог стручњака из праксе. 

 

Кандидаткиња је, према наводима из пријаве, похађала већи број семинара, обука и 

тренинга.  

 

Похађала је семинаре за „Едукатора за унапређење способности руковођења“ и 

„Унапређење способности руковођења у првостепеним и другостепеним судовима“, 

у склопу пројекта финансираног од стране Краљевине Холандије, Јавне установе за 

едукацију судија и тужилаца у ФБиХ и РС и Високог судског и тужилачког вијећа 

БиХ.,  

 

Током 2018. године похађала је низ едукација и семинара: едукација на тему „Родне 

предрасуде у радним односима и примјени права“, у организацији Високог судског у 

тужилачког савјета БиХ и Атлантске иницијативе; интер-професионални семинар за 

правосуђе и медијске актере „Интернет и говор мржње“ у оквиру пројекта Савета 

Европе; обука за провођење Закона о заштити лица која пријављују корпуцију у 

Републици Српској.  

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидаткиња је члан Комисије за праћење, обезбјеђење, унапријеђење и развој 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада Универзитета Синергија од 

фебруара 2019. године. 

 

Именована је за координатора за спровођење Споразума о научно-стручној сарадњи 

између Основног суда у Бијељини и Правног факултета Универзитета у Источном 



 

 

Сарајеву. 

 

Учествовала је на следећим научним и стручним скуповима: 

1. Новембар 2019 – „Значај модела троструке спирале за иновације у 

друштву заснованом на знању“, рад представљен на научном скупу 

„Синергија формалног и неформалног образовања и њен утицај на социо-

економски положај младих“, на Универзитету Синергија, Бијељина. 

2. Мај 2019 – „Обавезна и необавезна правила у европском уговорном праву“, 

рад представљен на саветовању на тему „Слобода пружања услуга и 

правна сигурност“, на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу; 

3. Фебруар 2019 - „Правни аспект развоја задругарства у Србији – проблеми 

и перспективе“, рад представљен на научном скупу „Савремено 

задругарство у Србији“, у организацији Правног, Економског и 

Агрономског факултета Универзитета у Крагујевцу и Општине Кнић; 

4. Октобар 2018 – Октобарски правнички дани, у организацији Правног 

факултета Универзитета Бања Лука и Удружења правика РС;  

5. Октобар 2018 – „Решавање питања неисплаћених пензија у пракси 

Европског суда за људска права“, рад представље на научној конференцији 

„Анекс „Е“ Споразума о сукцесији СФР Југославије и решавање питања 

неисплаћених пензија из Републике Хрватске“, у организацији Удружења 

пензионера из Хрватске, уз подршку Комесаријата за избеглице и 

миграције Републике Србије, Министарства спољних послова, управе за 

дијаспору и кровних организација избјегличких удружења из Хрватске; 

6. децембар 2018. године – Конференција поводом Међународног дана борбе 

против корупције, у органзацији Владе Републике Српске, Министарства 

правде Републике Српске, уз подршку ОЕБС-а; 

7. 2019. године – Конференција „Општи избори 2018. г. – изазови изборног 

процеса у Босни и Херцеговини“, у организацији Централне изборне 

комисије БиХ, ОЕБС-а и Савета Европе; 

8. 2019. година – Конференција „Унапређење сарадње и размјена искустава у 

предметима насиља у породици“; 

 

Члан је Етичког одбора у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ у Бијељини. 

Предсједник је Градске изборне комисије Бијељина. 

Члан је Надзорног одбора Града Бијељина. 

Члан је Управног одбора Јавне установе Центар за културу „Семберија“ у Бијељини. 

Именована је за менаџера интегритета Основног суда у Бијељини. 

Члан је Мултисекторског тима задуженог за успоставу сарадње надлежних 

институција и служби Града Бијељина. 

Током 2008-2009. године кандидаткиња је била члан Тима за управљање промјенама 

за учешће у имплементацији Програма стандарда радног учинка, у склопу пројекта 

развоја сектора правосуђа. 

 

Добитник је Златне значке за допринос на афирмацији Општине Лопаре. 

Поседује знање енглеског и немачког језика и рада на рачунару. 

 

 

 



 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Сања (Рајко) Крешталица 

Датум и мјесто рођења 

18.02.1987. године, Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Звања/радна места 

Виши асистент; асистент; приправник 

Научна област 

Право (Међународно право) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Члан је Европског удружења за међународно право (European Society for International 

Law) 

Члан је Удружења правника Републике Српске 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2005/2006 – 2010. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право, општи смер 

Просјечна оцјена током студија8, стечени академски назив 

Дипломирани правник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2010 - 2013 

Назив студијског програма, излазног модула 

Мастер адакемске студије, међународноправна научна област 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Мастер права 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Регионални системи заштите људских права“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Међународноправна 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2010 – 2019 (израда докторске 

дисертације одобрена 27.04.2017.; датум одбране: 24.10.2019. године) 

Наслов докторске дисертације 

„Положај појединца у међународном праву“ 

Ужа научна област 

 
8 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Међународноправна 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, виши асистент за ужу 

научну област Међународно право, 2014. године. 

2. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, асистент за ужу научну 

област Међународно право, 2012 – 2014. године 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Сања Тепавчевић, „Дипломатске привилегије и имунитети“, Годишњак 

Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 

година I, I/2010, стр. 309-325.  

 

Аутор се у раду бави питањем привилегија и имунитета дипломатских 

представника и њихових мисија, предвиђених Бечком конвенцијом о дипломатским 

односима, с циљем анализе правног основа и практичног значаја њиховог постојања. 

У првом делу рада, аутор упућује на најзаступљенија теоријска схватања о правном 

основу дипломатских привилегија и имунитета, да би се потом, у другом делу рада 

посебно бавила личним привилегијама и имунитетима дипломатских представника и 

чланова њихових породица. Трећи дио рада се односи на привилегије и имунитете 

дипломатских мисија. Аутор закључује да је дипломатски имунитет неминовност, те 

да би реформа Конвенције у том погледу ишла наруку ограничавању дипломатских 

представника у обављању својих функција.  

 

2. Сања Тепавчевић, „Компаративна анализа система заштите људских права у 

регионима“, Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“, 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2014, стр. 955 – 981. 

 

У раду, аутор упоређује основе темељних инструмената за заштиту људских 

права у регионима, те упућује на сличности и разлике у процесноправном аспекту 

заштите. Истицањем слабости универзалног система, аутор оправдава потребу за 

установљењем правила на ужим географским подручјима која се одликују бројним 

сличностима. Закључује да регионални системи заштите људских права не 

функционишу изоловано већ у координацији један са другим, те да прожимање 

одредаба регионалних и универзалних инструмената не треба посматрати као 

умањивање ефикасности заштите права појединаца и група, већ искључиво као 

њихову потпунију заштиту.  

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора9 

 

1. Sanja Tepavčević, „Implementing the European Convention on Human Rights in 

the Legal Space of Bosnia and Herzegovina“, Public Law in Bosnia and 

Herzegovina: Trends and Challenges, The European Public Law Series, Vol. CXV, 

European Public Law Organization, Athens 2015, str. 259 – 273. 

 

 
9 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

Основна дилема на коју рад указује  своди се на питање да ли Европска 

конвенција о људским правима има над-уставни карактер у правном поретку БиХ 

или је, пак, акт веће правне снаге од закона, али мање од Устава. Истичући значај 

који Конвенција има у унутрашњем поретку БиХ, аутор разрешава контроверзу око 

тумачења Устава БиХ и његовог односа према Конвенцији и указује на 

супротстављена схватања међу теоретичарима. Анализирајући спорне делове Устава 

БиХ, те аргументе две групе теоретичара који однос Конвенције и Устава посматрају 

искључиво из унутрашњег, уставноправног аспекта, аутор долази до закључка да је 

приликом проналажења одговора на ово питање неопходно сагледати и ефекте 

ратификације тог документа, односно посматрати проблем споља, из угла 

међународног права. У том случају, аутор долази до закључка о надређености 

Конвенције Уставу БиХ. 

 

2. Сања Тепавчевић, „Људска права у Европској унији – трновит пут од идеје о 

заштити до обавезе приступања Европској конвенцији о људским правима“, 

Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“, Правни 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2015, стр. 152 – 166. 

 

У овом раду, аутор анализира положај људских права у различитим фазама 

веропских интеграционих процеса од краја Другог светског рата. Зналачки истиче 

кључне моменте теме произашле из анализе богате литературе, посебну пажњу 

посвећујући идеји приступања Европске уније Конвенцији за заштиту људских права 

и основних слобода. Констатује да, иако су се ступањем на снагу Лисабонског 

уговора 2009. године, стекли услови за приступање Уније Конвенцији, тај поступак и 

даље није окончан. Одговарајућу пажњу посвећује доктринарним ставовима, након 

чије анализе износи закључак о неопходности изградње кохерентног система заштите 

људских права на тлу Европе. 

 

3. Сања Тепавчевић, „Именовање судија Европског суда за људска права у 

свјетлу начела независности правосуђа“, Зборник радова „Међународни 

стандарди о независности судства и самосталности тужилаштва“, 

Удружење за међународно кривично право, 2016, стр. 311 – 323. 

 

У овом раду указује се на значај истраживања питања именовања судије 

Европског суда за људска права за шире разматрање улоге начела независности 

судства у међународним оквирима. Пружајући детаљан приказ услова постављених 

Конвенцијом, те њима придодатих стандарда, као и њиховог утицаја на процедуре 

које се спроводе на националном и регионалном плану, приликом одлучивања о 

одговарајућем кандидату за судију, аутор указује на слабости не само постојећих 

националних поступака номинације кандидата, већ и на слабости у процедурама 

органа Савјета Европе. 

 

4. Sanja Tepavčević, „The position of the Individual in the European Union through 

the lens of the access to justice“, EU and Comparative Law Issues and Chalenges 

1/2017, str. 292 – 308. 

 

У овом раду, аутор најпре указује на положај појединца у оквирима европског 

правног поретка, у контексту ширег питања евентуалног субјективитета појединца. 



 

 

Посебан акценат ставља на његове процесне капацитете, које своди на питање права 

директног приступа правди. Испитујући способност појединца да се самостално 

штити у поступцима пред одговарајућим телима изнедреним у оквиру Савета Европе 

и Европске уније, аутор пружа важан допринос разрешењу контроверзи око 

разумевања традиционалне улоге човека у међународном праву, све времене имајући 

у виду особености два под-система којима се на овом месту бави. Указујући на развој 

и специфичности положаја појединца пред телима установљеним на тлу Европе, 

аутор указује на значајан напредак остварен у том регионалном систему, у оквиру 

шире слике заштите права човека на међународном плану. 

 

5. Сања Крешталица, „Прав(н)а природа хуманитарне интервенције“, рад 

прихваћен за објављивање у Годишњаку Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, број 1/2018, стр. 27 (Потврда о прихватању рада за 

објављивање број 2334/19). 

 

Овај рад је сачињен као допринос расправи о легалности унилатералних 

оружаних интервенција на територији једне државе, без одобрења Савета 

безбедности УН. На првом месту, аутор се бави одређењем појма хуманитарне 

интеревенције, гдје кроз приказ дефиниција садржаних у већем броју радова, увиђа 

постојање најмање две групе схватања. Други део рада посвећен је анализи и 

тумачењу релевантних одердаба Повеље УН, како би се указало на тренутно стање 

права у погледу правила о употреби силе. Доказана је основна хипотеза рада о 

нелегалности унилатералне употребе силе без обзира на разлоге из којих је акција 

предузета, упркос напорима једног дела теоретичара да мотив за предузимање акције 

прикажу као одлучујући елемент при оцени њене легалности.  

 

6. Сања Крешталица, Положај појединца у међународном праву, докторска 

дисертација, Београд 2019, стр. 340. 

 

Докторска дисертација кандидаткиње Сање Крешталица носи наслов „Положај 

појединца у међународном праву“. Дисертација има 340 страницаи у потпуности је у 

складу са захтевима Универзитета у Београду у погледу форме и садржаја докторске 

дисертације. Библиографија обухвата уџбенике, монографије, зборнике радова, 

студије, чланке, судске одлуке, интернет и остале изворе, писане на српском, 

енглеском, али и на француском и немачком језику. 

Расправа је подељена у пет делова. Први дио дисертације представљају уводна 

разматрања, терминолошке напомене о основним појмовима, одређење предмета и 

циља дисертације, те напомене о методологији употребљеној у поступку 

истраживања и израде текста. Суштина теме обрађена је кроз три дела, док се 

последњи дио дисертације односи на закључна разматрања.  

Први део рада представља теоријскоправни оквир дате теме. Подељен је у две 

главе, од чега се прва глава бави се теоријским расправама о појму субјективитета у 

међународном праву, конститутивним елементима субјективитета и анализом 

својстава постојећих субјекта у међународном праву. Друга глава првог дела бави се 

анализом развоја схватања о субјективитету појединца у теорији и правној пракси. 

Други део рада је најобимнији и представља централни део дисертације, а 

садржи преглед позитивноправних рјешења релевантних за положај појединца у 

међународном праву. У првој глави другог дела пружа се анализа 



 

 

материјалноправних правила у позитивном међународном праву, усмерених ка 

појединцу, кроз преглед неколико подсистема међународног јавног права. Поред 

правила из домена међународног права људских права, обрађена су и правила из 

права оружаних сукоба, права заштите животне средине, као и дипломатског и 

конзуларног права. Друга глава овог дела бави се питањем индивидуалне 

одговорности у међународном праву. Поред анализе развоја правила о 

индивидуалној кривичној одговорности и њиховог позитивног решења, у овој глави 

је садржана и расправа о евентуалним модалитетима установљења одговорности 

појединца у другим областима међународног права.  

Трећа глава другог дела рада бави се процесноправним аспектима положаја 

појединца на универзалном плану. Она има за циљ да прикаже начине и услове под 

којима појединац може самостално штитити своја права на универзалном плану.  

У трећем делу рада, који се бави тенденцијама даљег развоја правила 

међународног права усмерених појединцу, анализирана су de lege ferenda решења у 

домену процесноправног положаја појединца. Указује се, са једне стране на потребу 

хармонизације постојећих механизама доступних појединцу на универзалном плану, 

а са друге стране на могућност и потребу успостављања новог механизма, Светског 

суда за људска права.  

У последњи део смештена су закључна разматрања. 

Докторска дисертација „Положај појединца у међународном праву“, по први 

пут у новијој домаћој литератури, пружа свеобухаватан приступ проблему одређења 

положаја појединца посматрано кроз призму његовог евентуалног субјективитета у 

међународном праву. Предмет анализе тиме постају, међународноправни 

субјективитет као фундаментално питање међународног јавног права, које се у 

домену предложене теме јавља као претходно питање, од чијег разумевања зависи 

коначна оцена о положају појединца. Потом, предмет научне анализе су и сва она 

позитивна правила међународног јавног права која су директно усмерена појединцу, 

не само у материји међународног права људских права, већ и других релевантних 

области међународног јавног права, каква су питања из домена права оружаних 

сукоба, заштите животне средине и дипломатског и конзуларног права. 

Позитивноправна димензија дате теме обрађена је не само на нивоу материјалних 

правила, већ и процесних, као и правила о одговорности у међународном праву. 

Циљ дисертације је да утврди начин на који наука међународног јавног права 

уређује питање положаја појединца изван граница националних јурисдикција, кроз 

испитивање нивоа заступљености постојећих конститутивних елемената 

субјективитета код појединца. Циљ истраживања је показати да субјективитет као 

динамичан феномен прати промене у савременој међународној заједници, те да се не 

може пружити коначан одговор на питање ко јесте субјект међународног јавног 

права, будући да су идеје о субјективитету кроз историју зависиле од тренутних 

друштвено-политичких околности, а концепт субјективитета је дубоко условљен 

разумевањем самог појма међународног јавног права. У складу са тим, кандидаткиња 

испитује теоријску димензију појма субјективитета, на темељу које идентификује 

творбене елементе датог појма, чија заступљеноста код појединца условљава коначну 

оцену његовог правног положаја у међународном јавном праву. У истом циљу, 

кандидаткиња истражује историјски контекст, како би утврдила начин на који су 

правила појединих области међународног јавног права, релевантна за одређење 

положаја појединца, настала и околности њихове трансформације у позитивно 

међународно право.  



 

 

Анализом савременог позитивног међународног права у овој области, уз 

примену мултиметодолошког приступа, кандидаткиња долази до закључка која су 

правила и у којој мери директно упућена појединцу. У циљу постизања продубљено 

и свеобухватно обрађене теме, кандидаткиња поставља широку базу из које настоји 

идентификовати само она правила која одлучујуће опредељују разумевање правног 

положаја појединца у координатама савременог међународног права. 

У целини гледано, кандидаткиња је са успехом апсолвирала задатак који је 

постављен избором теме, као и самом структуром докторске дисертације. 

Дисертација представља допринос нашој теорији међународног права, не само због 

тога што је први систематски рад ове врсте у нашој новијој теорији, већ пре свега 

због квалитета основног теоријског приступа и правног резоновања на коме је тај 

приступ утемељен. Поред тога, не треба губити из вида ни практичан значај 

дисертације, с обзиром на последице доследне примене правила међународног права 

на свакодневни живот човека. 

4. ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна делатност прије првог и/или /последњег избора/реизбора.  

 

Од избора у звање асистента, па надаље на Правном факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву изводи вежбе из следећих предмета: Међународно јавно право и 

Институције и право ЕУ. 

Полазник је летње школе из Међународних људских права на Међународном 

институту за људска права у Стразбуру, 2011. године. 

 

С успехом је окончала једномесечни специјалистички програм Хашке академије за 

међународно право из области Међународног јавног права, 2014. године, као један од 

тридесет полазника Усмерених студија. 

 

Кандидаткиња је била предавач у Школи родне равноправности, чији организатори 

су Универзитет у Источном Сарајеву и Гендер центар Владе Републике Српске, у 

мају 2014. године.  

 

Кандидаткиња је била учесник са рефератом на три међународна научна скупа: 

1. Мај 2012 - „Инструменти заштите материнства у оквиру Међународне 

организације рада и стање у законодавству БиХ“, реферат у оквиру 

научног скупа на тему „Safe and Healthy working environment“, у 

организацији Приморског универзитета у Копру, Словенија;  

2. Јун 2012 -  „Међународно правна заштита права дјетета“, реферат у 

оквиру научног скупа на тему „Права дјетета и полна равноправност – 

између нормативног и стварног“, у организацији Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву; 

3. Октобар 2013 - „Компаративна анализа система заштите људских права 

у регионима“, реферат у оквиру научног скупа на тему „Владавина права и 

правна држава у региону“, у организацији Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Кандидаткиња на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеви изводи 



 

 

вежбе из предмета Међународно јавно право и Институције и право ЕУ. 

 

Као гост истраживач, боравила је на Међународном институту за људска права, у 

Стразбуру, у периоду од 2. фебруара до 31. марта 2015. године. 

 

Као добитник стипендије за докторанте, боравила је на Макс Планк Институту за 

упоредно јавно и међународно право, у Хајделбергу, у периоду од 1. до 30. септембра 

2016. године и од 1. фебруара до 31. марта 2017. године.  

 

Као добитник стипендије за докторанте, боравила је на Хашкој академији за 

међународно право, у Хагу, у периоду од 2. јула до 2. септембра 2018. године. 

 

Успешно је завршила обуку на даљину из области арбитражног права, и положила, са 

највишом оценом, испит из области Конвенције Уједињених нација о уговорима о 

међународној продаји робе при The Elisabeth Haub School of Law at Pace University 

(Њујорк, САД), током 2016. године. 

 

Руководилац је Дебатног клуба Правног факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

Координатор је Еколошке правне клинике, која је у сарадњи са Аархус центром 

Босне и Херцеговине одржана током 2019. године. 

Предавач је на правној клиници „Правда за свако дијете“, одржаној у децембру 2018. 

године. 

 

На анонимним студентским анкетама кандидаткиња Крешталица је оцењена врло 

високим оценама, и то према достављеним подацима из пријаве: 

Школске 2011/2012. године: летњи семестар, предмет Међународно јавно право  - 

просечна оцена 4,96; 

Школске 2012/2013. године: зимски семестар, предмет Институције и право ЕУ – 

просечна оцена 4, 78; летњи семестар, предмет Међународно јавно право – просечна 

оцена 4,72;  

Школске 2013/2014. године: зимски семестар, предмет Институције и право ЕУ – 

просечна оцена 4,7; летњи семестар, предмет Међународно јавно право – просечна 

оцена 4,86;  

Школске 2014/2015. године: зимски семестар, предмет Институције и право ЕУ – 

просечна оцена 4,91; летњи семестар, предмет Међународно јавно право – просечна 

оцена 4,86;  

Школске 2015/2016. године: зимски семестар, предмет Институције и право ЕУ – 

просечна оцена 4,89; летњи семестар, предмет Међународно јавно право – просечна 

оцена 4,92; 

Школске 2016/2017. године: зимски семестар, предмет Институције и право ЕУ – 

просечна оцена 4,89; летњи семестар, предмет Међународно јавно право – просечна 

оцена 4,72;  

Школске 2018/2019. године: зимски семестар, предмет Институције и право ЕУ – 

просечна оцена 4,63; летњи семестар, предмет Међународно јавно право – просечна 

оцена 5. 

 



 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Кандидат Сања Крешталица учествује на следећим научноистраживачким 

пројектима: 

- „Конституционализација Босне и Херцеговине“, пројекат одобрен и 

суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Републике Српске, током 2019 – 2020. 

године, у својству истраживача/аутора; 

- „New edition of the Commentary of the Constitution of Bosnia and Herzegovina“, 

пројекат финансиран од стране Конрад Аденауер Фондације, током 2019 – 

2021. године, у својству истраживача (research associate). 

 

У јулу 2019. године, именована је за Координатора за осигурање квалитета Правног 

факултета у Источном Сарајеву. 

 

Члан је Комитета за осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву, од 

фебруара 2017. године. 

 

Члан је Библиотечког одбора Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Била је учесник на више научних и стручних скупова: 

1. Октобар 2019 – „Преиспитивање традиционалних схватања о 

међународноправном субјективитету“, рад представљен на научном 

скупу са међународним учешћем „Право, традиција и промјене“, 

организованом на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву; 

2. Фебруар 2019 – Учесник међународног научног скупа „Politics and the 

Histories of International Law“, организованог на Макс Планк институту за 

упоредно јавно и међународно право у Хајделбергу; 

3. Април 2017 – "The position of the individual in the European Union through 

the lens of the access to justice", рад представљен на Жан Монет 

међународној научној конференцији "Procedural Aspects of EU Law", 

организованој на Правном факултету Универзитета „Josip Juraj 

Strossmayer“ у Осијеку, Хрватска; 

4. Јун 2016 – „Именовање судија Европског суда за људска права у свјетлу 

начела независности правосуђа“, рад представљен на традиционалној 

међународној научној конференцији „Међународни стандарди о 

независности судства и самосталности тужилаштва“, у организацији 

Удружења за међународно кривично право; 

5. Oктобар 2015 – “Значај и улога Европске конвенције за људска права у 

унутрашњем правном претку Босне и Херцеговине“, рад представљен на 

научном скупу „Двадесет година од Дејтонског мировног споразума“, 

организованом на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. 

6. Октобар 2014 - „Људска права у Европској Унији – од политике 

игнорисања до обавезе приступања Европској конвенцији о људским 

правима“, рад представљен на научном скупу „Однос права у региону и 

права Европске уније“ организованом на Правном факултету Универзитета 

у Источном Сарајеву. 

 



 

 

Говори енглески и француски језик, а поседује почетно знање из немачког језика. 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

 

Након што је констатовала да су обе пријаве уредне, потпуне и благовремене, 

Комисија је интервју заказала за петак, 10.01.2020. године, у Одељењу Правног 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву у Бијељини. Интервјуу су 

присуствовала оба кандидата. С обзиром да акти Универзитета допуштају да се 

интервју обави пред два члана комисије, у случају спречености једног члана 

комисије, интервјуу су присиствовали проф. др Миленко Крећа – председник 

Комисије и проф. др Бранко Ракић – члан Комисије. 

 

Интервју је почео у 14 часова и 20 минута. 

Први кандидат са којим је обављен интервју је др Дијана Савић Божић. Чланови 

Комисије су разговарали са кандидаткињом о њеним студијама и досадашњем 

професионалном ангажману. Кандидаткиња је навела да је докторску дисертацију 

одбранила 2016. године на Правном факултету у Крагујевцу и тиме стекла научни 

степен доктора правних наука. Магистарске студије је окончала 2008. године  на 

Факултету за менаџмент „Браћа Карић“ у Београду и стекла академски назив 

магистра наука банкарског и финансијског менаџмента. Основне студије је завршила 

на Правном факултету у Крагујевцу 1999. године.  

Кандидаткиња је, потом, навела да је у звању доцента тренутно ангажована на 

Правном факултету Универзитета Синергија у Бијељини, Универзитету за пословне 

студије у Бања Луци и Високој школи за предузетништво у Београду.  

Истакла је да у личном и професионалном животу везана за град Бијељину, те да 

основни мотив за пријаву на конкурс за избор наставника у звање доцента на ужу 

научну област Међународно право почива на склоности и љубави ка научно-

наставној активности. 

Разговор са кандидаткињом је окончан у 14 часова и 50 минута. 

 

Други кандидат са којим је обављен интервју је др Сања Крешталица. Разговор је 

почео у 14 часова и 55 минута.  

Чланови Комисије су разговарали са кандидаткињом о њеним студијама и 

досадашњем професионалном ангажману. Кандидаткиња је навела да је докторске 

академске студије из уже научне области Међународно право окончала са успехом на 

Правном факултету Универзитета у Београду, просечном оценом 10, те да је 

докторску дисертацију на тему „Положај појединца у међународном праву“ 

одбранила са одликом 2019. године. Други циклус студија завршила је, такође на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2013. године, просечном оценом 9,75. 

Основне студије је завршила као најбољи студент у генерацији и носилац плакете „др 

Богдан Лоза“ на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, просечном 

оценом 9,32.  

Кандидаткиња је навела да је професионално везана за Правни факултет 

 
10 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у 

просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме 

се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 



 

 

Универзитета у Источном Сарајеву од 2012. године, када је бирана у звање асистента 

на ужу научну област Међународно право. У звање вишег асистента на ужу научну 

област Међународно право бирана је 2014. године, од када држи вежбе на 

предметима Међународно јавно право и Институције и право Европске уније.  

Кандидаткиња је као основни мотив за пријаву на конкурс за избор наставника у 

звање доцента за ужу научну област Међународно право навела чврсту опредељеност 

за бављење науком међународног јавног права, што потврђују бројна усавршавања у 

тој области, конкретно наводећи Хашку академију за међународно право, Макс 

Планк Институт за компаративно јавно право и међународно право у Хајделбергу и 

Институт за међународна људска права у Стразбуру, на којима је у више наврата 

боравила ради научно-истраживачког рада и стручног усавршавања.  

Разговор са кандидаткињом је окончан у 15 часова и 30 минута. 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ11 

Није релевантно, јер обе кандидаткиње имају претходно искуство у извођењу наставе 

и вежби.  

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат др Дијана Савић Божић 

Минимални услови за 

избор у звање12 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Научни степен доктора 

наука у одговарајућој 

научној области, сходно 

чл. 77, ст. (1), тач. г) 

Закона о високом 

образовању (Службени 

гласник Републике Српске, 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку 

и условима избора 

академског особља 

Универзитета у 

Источном 

Сарајеву. 

 

 

 

 

 

Не испуњава 

Кандидаткиња је стекла научни 

степен доктора правних наука на 

Правном факултету Универзитета 

у Крагујевцу, правноекономска 

ужа научна област.  

Најмање три научна рада  Након увида у радове које је 

 
11 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
12 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

из области за коју се 

бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са 

рецензијом, сходно чл. 77, 

ст. (1), тач. г) Закона о 

високом образовању и чл. 

38 Правилника о поступку 

и условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

 

 

Не испуњава 

кандидаткиња доставила у 

конкурсном материјалу, Комисија 

налази да већина радова није из 

уже научне области за коју се 

кандидат бира.  

Од свих достављених радова само 

два рада се у одређеној мери баве 

неким од питања из домена 

међународног јавног права.  

1. Д. Савић Божић, 

„Решавање питања 

неисплаћених пензија у пракси 

Суда за људска права“, Зборник 

радова „Анекс „Е“ Споразума о 

сукцесији СФР Југославије и 

решавање питања неисплаћених 

пензија из Републике Хрватске“, 

Београд 2018, стр. 313-330. 

2. Д. Савић Божић, 

„Прекогранична сарадња као део 

развојне политике Европске 

Уније“, Европско 

законодавство, бр. 64/2018, стр. 

124-136. 

 

Показане наставничке 

способности, сходно чл. 

77, ст. (1), тач. г) Закона о 

високом образовању и чл. 

38 Правилника о поступку 

и условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

 

 

Испуњава 

Кандидаткиња изводи наставу из 

предмета Међународно јавно 

право на Правном факултету 

Универзитета Синергија. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат  - др Сања Крешталица 

Минимални услови за 

избор у звање13 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Научни степен доктора 

наука у одговарајућој 

научној области, сходно 

чл. 77, ст. (1), тач. г) 

 

 

 

 

Научни степен доктора правних 

наука, међународноправна научна 

област, стечен на Правном 

факултету Универзитета у 

 
13 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

Закона о високом 

образовању (Службени 

гласник Републике Српске, 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку 

и условима избора 

академског особља 

Универзитета у 

Источном 

Сарајеву.  

 

Испуњава 

Београду.  

Докторска дисертација под 

насловом: „Положај појединца у 

међународном праву“ одбрањена 

с одликом 24.10.2019. године. 

Најмање три научна рада 

из области за коју се 

бира, објављена у 

научним часописима и 

зборницима са 

рецензијом, сходно чл. 77, 

ст. (1), тач. г) Закона о 

високом образовању и чл. 

38 Правилника о поступку 

и условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

 

 

 

 

Испуњава 

1. С. Крешталица, „Прав(н)а 

природа хуманитарне 
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Високо оцењене наставничке 

способности у анкетама 

студената, у извођењу вежби из 

предмета Међународно јавно 

право и Институције и право 

Европске уније на Правном 

факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Кандидаткиња тренутно учествује на два научно-истраживачка пројекта: -

 „Конституционализација Босне и Херцеговине“, пројекат одобрен и 

суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Републике Српске, током 2019 – 2020. 

године, у својству истраживача/аутора; 

- „New edition of the Commentary of the Constitution of Bosnia and 

Herzegovina“, пројекат финансиран од стране Конрад Аденауер Фондације, током 

2019 – 2021. године, у својству истраживача (research associate).   

Кандидаткиња је већ од самих почетака своје академске каријере остварила 

запажене резултате на пољу међународне сарадње са другим научним и 

високошколским установама у земљи и иностранству, што је вредан додатак 

резултатима које је постигла у досадашњем наставном и научном раду. 

Комисија са задовољством констатује да су се на конкурс за избор 



 

 

наставника у звање доцента за ужу научну област Међународно право, пријавиле 

две квалитетне и перспективне кандидаткиње. Комисија се нашла у деликатној 

ситуацији да, у складу са условима конкурса, предложи једну од пријављених 

кандидаткиња. 

Након што је извршила анализу и оцену укупне научне, стручне и наставне 

активности кандидаткиња, а у складу са одредбама Закона о високом образовању 

(Сл. Гл. РС, бр. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 31/2018, 

26/2019), Правилника о научним и уметничким областима, пољима и ужим 

областима (Сл. гл. РС, бр. 22/2009 и 27/2010), Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву, Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија даје предност кандидаткињи др 

Сањи Крешталица.  

На овакво опредељење Комисије одлучујуће је утицало неколико чињеница.  

Комисија налази да кандидаткиња др Дијана Савић Божић, иако несумњиво 

марљив кандидат, не испуњава услове конкурса. Кандидаткиња Савић Божић 

очигледно није оријентисана на међународноправну материју, не само предметом 

свог магистарског рада и докторске дисертације већ укупним стручним и научним 

ангажманом. Наиме, тема докторске дисертације кандидаткиње Савић Божић 

спада у право-економску ужу научну област. Иако Комисија није имала увид у 

дисертацију, до тог закључка је дошла детаљним увидом у монографију коју је 

кандидаткиња приложила, а чији садржај је у знатном делу подударан са  

садржајем докторске дисертације (према речима аутора, на које је Комисија 

указала на одговарајућем месту раније, и у поређењу са описом дисертације 

приложеним у документу под називом „Анализа радова који кандидаткињу 

квалификују у звање“, стр. 24 – 26). Поред тога, Комисија налази да 

кандидаткиња Савић Божић не испуњава ни други услов Конкурса, који се тиче 

објављених радова. Иако је очигледно да се ради о вредном кандидату, увидом у 

библиографију кандидаткиње и пажљивом анализом приложених радова 

Комисија увиђа да само два рада у ширем смислу спадају у материју 

међународног или европског јавног права, што према тренутно важећим 

прописима није довољно. 

Са друге стране, кандидаткиња др Сања Крешталица како магистарском и 

докторском дисертацијом, те чланцима и укупном стручном и научном 

активношћу оријентисана је на међународно јавно право. У материји 

међународног јавног права највећи део свог научног ангажмана посветила је 

једном од његових најважнијих делова – људским правима. Делу међународног 

права у коме се сусрећу и преплићу право, идеја демократије и етика. Њени 

радови показују лепу правничку културу, осећај за меру и спремност да се упусти 

у креативна тумачења релевантних правних правила, не либећи се да, иако млад 

научни посленик, уђе и у разматрања de lege ferenda.  

Квалитети кандидаткиње Крешталица су на најбољи начин дошли до израза 

у њеној докторској дисертацији коју је елоквентно одбранила cum laude. У 

педагошком раду одликују је посвећеност и такт у односу са студентима, тако је у 

анонимним анкетама добијала највише оцене. 

Стога, Комисија има част да предложи Научно-наставном вијећу 

Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да 

кандидаткињу др Сању Крешталица изабере у звање доцента за ужу научну 

област Међународно право. 
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IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  
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