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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 

вишег асистента, ужа научна област Грађанско право 

 

Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 633/20 од 18.05.2020. године, именовани смо у 

Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 08.04.2020. године, за избор у 

академско звање вишег асистента, ужа научна област Грађанско право. 

 
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

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

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

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

1. Проф. др Мирко Живковић, председник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Грађанско-правна 

Датум избора у звање: 09.06.2005. године 

Универзитет: Универзитет у Нишу 

Факултет: Правни факултет 

2. Проф. др Валерија Шаула, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Међународно право  

Датум избора у звање: 13.04.2009. године 

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет: Правни факултет 

3. Проф. др Станка Стјепановић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Грађанско право 

Датум избора у звање: 23.12.2010. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Правни факултет 

 

 

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

научне/умјетничке 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. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавила су се  3 (три) кандидата: 

1. Драгана (Миленко) Дамјановић, 

22. Драгана (Милан) Мајсторовић, 

3. Нермин (Мирза) Шечо. 

 

Пријаве Драгане Дамјановић и Драгане Мајсторовић су благовремене и уредне. 

Пријава кандидата Нермина Шече је благовремена, али је неуредна, односно 

непотпуна. Наиме, након прегледа приспеле документације од поменутог кандидата, 

Комисија је уочила да недостаје просек оцена са другог циклуса који је кандидат (као 

и први циклус) завршио на Правном факултету Универзитета у Травнику. Будући да 

није приложен ни додатак дипломи, не може се остварити увид у просек оцена са 

другог циклуса. Законом о високом образовању Републике Српске је предвиђено, 

чланом 77. став (1) тачка б) да ''за вишег асистента може бити биран кандидат који 

има завршен други циклус студија са најнижом просечном оценом и на првом и на 

другом циклусу студија 8.0 или 3,5, односно кандидат који има научни степен 

магистра наука'', а што је кандидат дужан доказати по условима конкурса. С обзиром 

да је пријава кандидата Нермина Шече неуредна, односно непотпуна, услед 

недостајања доказа о испуњености услова прописаних чланом 77. став (1) тачка б) 

Закона о високом образовању Републике Српске – а који су прописани и конкурсом, 

то његова пријава није могла бити узета у разматрање, а да се не прекрше услови 

конкурса (у којом се јасно наводи: „непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

узети у разматрање“), што би водило дискриминацији осталих кандидата који су се 

пријавили на конкурс. 

 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане члан 77. 

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 члан 37. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извештаја о 

пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном већу 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 број: 01-С-75-Х/20 од 26.03.2020. године и 01-С-65-Х/20 од 

26.03.2020.године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

 
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 



 

 

„Глас Српске“, 08.04.2020. 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 

Виши асистент за ужу научну област Грађанско право 

Број пријављених кандидата 

3 (три) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Драгана (Миленко) Дамјановић, рођена Пејић 

Датум и мјесто рођења 

09.10.1985. године у Тузли, СФРЈ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет од 2009. године па до данас 

Звања/радна мјеста 

Асистент, виши асистент 

Научна област 

Право  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- Члан је Немачко-босанско-херцеговачко удружење правника 

- Сарадник је Удружења научника и истраживача у области правних студија – 

HARMONIUS, са седиштем у Београду 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2004-2008. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

9,16 (девет и 16/100), најбољи студент генерације, дипломирани правник 

Постдипломске студије 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2009-2014. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право, Грађанскоправни смер 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10,00 (десет и 00/100),  магистар правних наука, магистарска теза одбрањена са 

одликом 

Наслов магистарског рада 

„Сукоб закона у материји насљеђивања“ 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Ужа научна област 

Грађанско право 

Докторат 

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

дисертације) 

Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет, 29.9.2016. године - 

Наслов докторске дисертације 

„Уобичајено боравиште у међународном приватном праву“ 

Ужа научна област 

Грађанско право 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, звање асистента за ужу 

научну област Међународно приватно право, 2009-2014. 

2.Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, звање вишег асистента за ужу 

научну област Грађанско право, 2014 - 

3. НАУЧНА  ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1. Драгана Пејић, „Арбитражни споразум у међународном приватном праву“, 

Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, бр 5/2009, стр 315–327. 

Ауторка пише о арбитражном споразуму, обрађујући све његове апекте: појам, 

пуноважност, садржину, форму, способност странака, арбитрабилност споразума, 

самосталност арбитражног споразума, могућност и облике преноса истог, правне 

ефекте арбитражног споразума, овлашћење арбитражног већа да одлучује о својој 

надлежности, те начине престанка. Ауторка наглашава значај арбитраже, јер се 

на јефтинији и ефикаснији начин елиминишу проблеми између странака, чиме се 

омогућава сигурнији и бржи трговински промет. Такође, истиче се могућност 

судске контроле арбитражног споразума по тужби за поништај или у поступку 

признања и извршења арбитражне одлуке, што доприноси правној сигурности 

странака.  

 

2. Драгана Пејић, „Вануговорна одговорност у међународном приватном праву“, 

Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2011, стр. 110–123 . 

Ауторка пише о одговорности за штету уопште, наглашавајући значај дихотомне 

поделе на уговорну и деликтну одговорност за штету, те учесталости 

грађанскоправних деликата у материји са елементом иностраности. Након тога, 

обрађује институте појединачно, почевши од стицања без основа, преко 

пословодства без налога, да би на крају обрадила грађанскоравне деликте. Ауторка 

притом најпре излаже материјалноправне аспекте поменутих института, да би 

затим извршила њихову детаљну анализу из угла међународног приватног права. У 

раду се истиче мишљење о застарелости домаћих решења и неопходности 

хармонизације домаћег права са правом Европске уније, нарочито са Уредбом о 

меродавном праву за вануговорне облигације из 2009. године. Сматра да правило lex 

loci delicti commissi, као примарно решење за одређивање меродавног права у случају 

грађанскоправних деликата са елементом иностраности, не би смело остати 

неприкосновено, и у том смислу се, након анализе упоредноправних решења, залаже 

за увођења клаузуле изузетка као допунског правила. 



 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора4 

1. Драгана Дамјановић, „Мјеродавно право за тестаментарну способност: рјешења 

у Републици Српској, региону и праву Европске Уније“, Зборник радова са 

међународног научног скупа: „Однос права у региону и права Европске Уније“, 

Источно Сарајево 2015, стр. 206–226. 

Рад је саопштен на Научном скупу „Однос права у региону и права Европске уније“, 

који је одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2014. 

године.  

Ауторка говори о одређивању меродавног права за тестаментарну способност у 

случајевима са елементом иностраности, правећи компарацију између решења 

садржаних у домаћем Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља 

у одређеним односима (ЗРСЗ), решењима садржаним у упоредном праву и Уредби 

Европске уније 650/2012 о наслеђивању. Такође, посебна пажња усмерена је на Закон 

о међународном приватном праву Црне Горе и Нацрт Закона о међународном 

приватном праву Републике Србије, као најновијим регионалним кодификацијама 

међународног приватног права. На почетку рада, ауторка говори о тестаментарној 

способности уопште. Поставља се питање да ли је реч о једној страни пословне 

способности или засебном облику способности. Ауторка заузима став да је реч о 

способности sui generis. Меродавно право за тестаментарну способност оставиоца 

у РС и ФБиХ одређује се према његовом националном праву у време сачињавања 

тестамента. То решење је на снази пуне три деценије, што може говорити о 

његовом квалитету, али и о инертности домаћег законодавца. Стога, ауторка 

изражава бојазан да се применом националног права оставиоца, не омогућава 

поштивање начела најближе везе, на ком се темељи ЗРСЗ, имајући у виду појачану 

миграцију становништва. У складу са тим, предлаже да се као меродавно право за 

тестаментарну способност оставиоца одреди закон његовог уобичајеног 

боравишта, као примарно решење, док би се као супсидијарно решење појавило 

његово национално право. Као релевантан временски тренутак, ауторка предлаже 

време сачињавања тестамента или време смрти, било да се ради о националном 

праву оставиоца или закону његовог уобичајеног боравишта. 

 

2. Dragana Damjanović, „Citizenship in Bosnia and Herzegovina: Legal Institutions and a 

Point of Attachment“, Zbornik radova „Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and 

Chalenges“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i European Public Law 

Organization, Athens, first edition 2015, str. 239–257. 

Ауторка анализира држављанство као правну установу и као тачку везивања у 

међународном приватном праву. У оквиру тога, обрађени су начини стицања 

држављанства Босне и Хрецеговине, али и ентитета. Ауторка, затим, говори о 

употреби држављанства као тачке везивања у статусним, породичним и наследним 

односима, као и разлозима доминације закона држављаснтва у односу на остале 

тачке везивања. Закључује да Босна и Херцеговина није довољно отворена за пријем 

нових држављана, што се може закључити из строгих услова за стицање 

држављанства натурализацијом. Поред тога, сматра да има места корекцији 

услова за стицање двојног држављанства, путем закључивања билатерталних 

уговора којима би се то омогућило. То би користило, не само домаћим 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

држављанима, који су, у овом тренутку, често приморани да се одрекну БиХ 

држављанства како би стекли неко друго, већ би охрабрило и стране инвестиције у 

Босну и Херцеговину.  

Рад је написан на енглеском језику. 

 

3. Dragana Damjanović, „Personal Name: the Gap in the PIL Acts of Republic of Srpska 

and Federation of Bosnia and Herzegovina“, 4th Balkan Conference – Conference  

Proceedings: Personal Name in Internal and Private International Law, Faculty of Law, 

University of Nis, Nis 2016, 129–144 . 

Рад је саопштен на Четвртој балканској конференцији: „Лично име у унутрашњем 

и међународном приватном праву“ која је одржана на Правном факултету 

Универзитета у Нишу, 2016. године. 

Ауторка се бави анализом прописа о личном имену у унутрашњем и међународном 

приватном праву Републике Српске, Федерације Бих и Брчко Дистрикта. Између 

осталог, разматра одредбе о одређивању личног имена детета по рођењу или 

потпуном усвојењу од стране овлашћених лица. У вези са тим, дискутује о питању 

промене личног имена које може наступити као последица признања, утврђивања 

или оспоравања очинства или материнства, престанка усвојења, закључења или 

престанка брака, као и процедуре промене личног имена. Након тога, ауторка 

презентује решења у ситуацијама када је присутан елемент иностраности. У том 

смислу, рад се бави меродавним правом  за одређивање и промену личног имена, као и 

питањем надлежности БиХ органа. Исто тако осврће се на решења из упоредног 

права и даје конкретне сугестије за боље регулисање овог питања у домаћем праву. 

Наиме, поздрављена су супстанцијална решења у целој БиХ, али је наглашена 

потреба реформе ЗРСЗ у оба ентитета, како би се посебан члан посветио материји 

личног имена. Сматра да би, поред одређивања меродавног права за лично име, 

требао уредити и питање надлежности домаћих органа  и признања страних 

одлука о промени личног имена домаћих држављана. У погледу меродавног права за 

лично име, ауторка налази да постоје две опције: задржати национално право као 

основно решење, како је учинио законодавац Црне Горе или прихватити закон 

уобичајеног боравишта и можда дозволити избор националног права, како је 

учињено у Преднацрту уредбе Европске уније о личном имену. Међутим, аутор нуди 

и компромисно решење, у виду усвајања националног права као основног решења, са 

остављањем могућности избора права уобичајеног боравишта лица у питању.  

Рад је написан на енглеском језику. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидаткиња је држала вежбе на предмету Међународно приватно право. 

 

Била је члан уређивачког одбора монографије „Правни факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву 1946-2011“, која је издана од стране Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву, на Палама 2011. године. 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидаткиња  је држала вежбе на предметима Међународно приватно право, Право 

интелектуалне својине, Увод у грађанско право, Грађанско процесно право II. У 

школској 2019/2020. години,  именована је за сарадника на предметима Међународно 



 

 

приватно право и Облигационо право – посебни део.  

 

Учествовала је као предавач у оквиру Правне клинике „Правда за дјецу“, на Правном 

факултету Универзитета у Источном Сарајеву, оделењу у Бијељини, децембра 2018. 

године, у организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и 

Центра за људска права из Мостара, са рефератом „Хашка конвенција о 

грађанскоправним аспектима међународне отмице дјеце“. 

 

Кандидаткиња је, академске 2015/2016. године, боравила на Max Planck Институту за 

упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, у оквиру програма за 

стипендирање међународних истраживача са пројектом „Уобичајено боравиште у 

међународном приватном праву“. 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидаткиња је добитник награде „Проф. др Богдан Лоза“ за најбољег студента 12. 

генерације студената основних студија Правног факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

Била је секретар Грађанскоправне катедре Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву у периоду од 2009. године до 2013. године. 

 

Кандидаткиња  је, током основних  и последипломских студија, те пријављене теме 

докторске дисертације,  била стипендиста разних организација и то: 

- општине Братунац (основни студиј), 

- Владе Републике Српске (основни студиј), 

- Фондације председника Републике Српске „Др Милан Јелић“ (основни 

студиј), 

- Министарства науке и технологије Републике Српске (за израду магистарске 

тезе и докторске тезе),  

- Мax Planck Института за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу 

(с пројектом „Уобичајено боравиште у међународном приватном праву“, што 

је уједно тема њене докторске дисертације). 

 

Кандидаткиња је члан пројектног тима научноистраживачког пројекта „Реформа 

законодавства о реструктурирању, реорганизацији и стечају у светлу европских 

тенденција“ Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, који је 

финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво РС, за школску 2019/2020. годину.  

 

Крајем 2019. године постављена је на Листу арбитара Арбитражног суда при 

Вањскотрговинској/Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине у предметима у 

којима обе стране имају седиште, односно боравиште на територији Босне и 

Херцеговине и у предметима у којима бар једна страна има седиште, односно 

боравиште на подручју друге државе. 

 

Кандидат је била учесник са саопшетним рефератом, од којих је један национални 

извештај за БиХ, на пет међународних научних скупова и то: 



 

 

• Међународни научни скуп „Актуелност и значај људских права“, Правни 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, одржан на Палама, октобра 

2010. године, са јавно саопштеним рефератом на тему: „Остваривање права 

на издржавање са елементом иностраности“; 

• Међународни научни скуп „Владавина права и правна држава у региону“, 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, одржан на Палама, 

октобра 2013. године, с јавно саопштеним рефератом „Начело најближе везе у 

савременом међународном приватном праву“. 

• Међународни научни скуп „Однос права у региону и права Европске уније“, 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, одржан на Палама, 

октобра 2014. године, с јавно саопштеним рефератом „Мјеродавно право за 

тестаментарну способност оставиоца код насљеђивања са елементом 

иностраности: рјешења у Републици  Српској, региону и праву Европске 

уније“. 

• Четврта балканска конференција: „Personal Name in Internal and in Private 

International Law“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Република Србија, 

одржан у Нишу, априла 2016. године, на коме је јавно саопштила национални 

извештај за БиХ на тему: „Personal Name: the Gap in the PIL Acts of Republic of 

Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina“; 

• Научни скуп са међународним учешћем „Право, традиција и промјене“, 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, одржан на Палама, 

октобра 2019., с јавно саопштеним рефератом „Сурогатство – нови изазов за 

међународно приватно право“. 

 

Поред тога, кандидат је била учесник регионалне конференције (без реферата): 

 

• 12. Регионална конференција међународног приватног права „Private 

Internatinal Law on Stage – National, European and International Perspectives“, у 

организацији: Правни факултет Универзитета у Зеници, Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), South East European Law School 

Network (SEELS), одржан у Зеници, октобра 2015. године, без реферата; 

 

Кандидаткиња активно говори, чита и пише енглески језик. 

 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Драгана (Милан) Мајсторовић 

Датум и мјесто рођења 

22.03.1991. године у Бијељини, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

1. Судијски приправник у Основном суду у Бијељини, од децембра 2015. године до 

децембра 2017. године 

2. Сарадник у извршном поступку у СОКОП пројекту у Основном суду у Бијељини, 



 

 

где је и данас ангажована 

3. Сарадник на административним, општим и правним пословима у фирми „Танасић 

ДОО“ (кандидат није навео временски оквир) 

Звања/радна мјеста 

Судијски приправник, сарадник у извршном поступку, сарадник на 

административним, општим и правним пословима 

Научна област 

Право  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- Члан је Удружења правника Републике Српске 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2010-2015. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,31 (девет  31/100), дипломирани правник – 240 ECTS 

Студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2015-2018. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право, Кривично-правни модул 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,25 (девет и 25/100),  мастер правник 

Наслов мастер рада 

„Страначки споразуми – сличности и разлике између кривичног поступка Републике 

Србије и Републике Српске“ 

Ужа научна област 

Кривично право 

Студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Драгана Мајсторовић, „Страначки споразуми у кривичном поступку-сличности и 

разлике између Републике Србије и Републике Српске“, Београд 2018. године, мастер 

рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду. 

Рад се састоји из осам целина: уводна излагања, историјат и настанак споразума о 

признању кривице, основне одлике и субјекти кривичног поступка у САД-у, 



 

 

страначко споразумевање у Републици Србији, споразум о признању кривице у Босни 

и Херцеговини, споразум о признању кривице у Републици Српској, сличности и 

разлике у кривичном законодавству Републике Србије и Републике Српске, закључак. 

1. Уводна излагања – ауторка говори уопштено о споразуму о признању кривице, те 

обавештава читаоца о редоследу излагања које следи. 

2. Историјат и настанак споразума о признању кривице – ауторка говори о 

настанку и развоју института споразума о признању кривице у САД-у, те прави 

разлику у односу на друге институте америчког права, као што су признање 

кривице, изјаве nolo contendere, тзв. Алфордовог признања. Потом, подсећа на 

сличне институте из античког атинског права. 

3.Основне одлике и субјекти кривичног поступка у САД-у – у овом делу, ауторка 

говори о положају суда, тужиоца и окривљеног, те њиховим улогама у поступку. 

4. Страначко споразумевање у Републици Србији – ауторка говори о врстама 

страначког споразумевања. Најпре, о споразуму о признању кривичног дела, у оквиру 

чега говори о условима, форми, обавезним и факултативним елементима споразума, 

одлукама суда поводом оваквог спораума, пресуди, праву на жалбу, те правном 

дејству. Потом говори о споразуму о сведочењу, где помиње положај окривљеног, 

услове за закључење споразума, формалноправне елемете истог, те одлуке суда. На 

крају, аутор излаже споразум о сведочењу осуђеног, његовј форми, елементима и 

могућим решеима суда. 

5. Споразум о признању кривице у Босни и Херцеговини – ауторка пише о извештају 

ОСЦЕ-а о процесу увођења споразума о признању кривице у кривично законодавство 

БиХ, те о одредбама Закона о кривичном поступку БиХ које се односе на овај 

институт. 

6. Споразум о признању кривице у Републици Српској – ауторка пише о форми 

споразума о признању кривице, те набраја шта све суд проверева приликом 

разматрања истог и какве одлуке суд може да донесе. Поред тога, аутор указује на 

судску праксу поводом овог института. 

7. Сличности и разлике у кривичном законодавству Републике Србије и Републике 

Српске – ауторка указује на сличности и разлике споразума о признању кривице у два 

законодавства, а нарочито у погледу времена увођења у кривичне законе, предмету 

споразума, моменту до када се исти може закључити, субјектима, форми и 

елементима споразума, одмеравању казне, историјском и друштвеном контексту. 

8. Закључак – ауторка закључује, да упркос аномалијама, које је споразум о признању 

кривице унео у кривична законодавства Републике Србије и Републике Српске, те 

недостацима који се углавном тичу доступности права на суђење и права на жалбу, 

он има и одређене добре стране. Као предност, аутор наводи економичност 

поступка, која се огледа у брзини решавања кривичних предмета и уштеди 

материјалних и људских средстава. У вези са сличностима и разликама овог 

института у кривичним поступцима Републике Србије и Републике Српске, аутор 

сматра да је у основи реч о истом институту, који се разликује у врстама 

споразума и овлашћеном државном органу који споразум закључује. На крају, 

ауторка закључује да треба бити отворен за унапређења појединих решења, 

нарочито у сфери доказивања и одмеравања казне. 

 

(Напомена: Кандидаткиња је уз пријаву приложила и следеће: 

1. Драгана Мајсторовић, Светлана Стевановић, „Мјере обезбјеђења у парничном 

поступку“, Бијељина 2017. године, Конкурс код адвоката Драгослава Перића из 



 

 

Бијељине, освојено друго мјесто, 

2. Драгана Мајсторовић „Лажни стечај у нашем кривичноправном систему“ Бијељина 

2016. године, Конкурс код адвоката Драгослава Перића из Бијељине, освојено прво 

мјесто,  

3. Драгана Мајсторовић, „Међународни кривични суд“, Београд 2016. године, 

семинарски рад на мастер студијама, 

4. По примерак пресуда из Грађанског и Кривичног права са практичног дела 

правосудног испита оцењених одличном оценом од стране Комисије Министарства 

правде. 

Међутим, с обзиром да није реч о релевантним радовима, већ о студентским есејима 

и семинарском раду, те пресудама, Комисија не налази за потребно да их анализира.) 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете6, 

менторство7) 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидаткиња  је априла 2019. године положила правосудни испит пред Комисијом 

Министарства правде Босне и Херцеговине у Сарајеву. 

 

Познаје општи рад на рачунару и добро влада алатима Microsoft Officе (поседује 

потврду о положеном трећем степену курса за рад на рачунару).  

 

Има напредни ниво познавања енглеског језика и највиши ниво познавања немачког 

језика (сертификат Ц2). 

 

Кандидаткиња  је похађала следеће семинаре: 

 

- „Едукативна и савјетодавна помоћ младима у правцу њиховог запошљавања“, 

Бијељина 2015. године, 

- „Школа родне равноправности“, Универзитет Источно Сарајево, Пале 2013. 

године, 

- „Академија за грађане“, Град Бијељина, Бијељина 2013. године, 

- „Методологија израде пресуде у кривичном поступку“, Бања Лука, 2017. 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
6 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
7 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

године, 

- „Округли сто – седмица судске нагодбе“, Основни су у Бијељини, 2017. 

године, 

- Обука за коришћење базе Правних прописа Paragraf  Lex, Правни факултет  

Универзитета у Источном Сарајеву и „Paragraf Lex BA“ доо Бања Лука, 

Бијељина, 2019. године. 

 

Члан је Читалачког клуба „Креативна конзумација културе“ Бијељина.  

 

Активан је возач (положен возачки испит Б категорије). 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА8 

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили уредну и потпуну 

документацију, одржан је 16.06.2020. године, у просторијама Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву, на Палама, са почетком у 12.00 часова. 

С обзиром да акти Универзитета допуштају да се интервју обави пред два члана 

комисије, уколико се комисија о томе сагласи и договори, интервјуу су водили проф. 

др Мирко Живковић – председник Комисије и проф. др Станка Стјепановић – члан 

Комисије. Интервјуу су присуствовала оба кандидата, чије пријаве је Комисија 

разматрала као благовремене и потпуне: Драгана Дамјановић и Драгана Мајсторовић. 

Комисија је са кандидаткињом Драганом Дамјановић разговарала о учешћу на 

међународним и регионалним научним конференцијама, о раду на докторској 

дисертацији, предметима на којима је кандидаткиња држала вежбе у досадашњој 

каријери, те о једном практичном случају са иностраним елементом.  

С другом кандидаткињом, Драганом Мајсторовић, Комисија је разговарала о њеним 

афинитетима према кривичиној и грађанској материји, о томе да ли има планове да 

упише докторске студије, да ли је писала радове из материје Међународног 

приватног права, те о практичном случају о којем је разговарала и са претходном 

кандидаткињом. 

Комисија је у разговору са кандидаткињама стекла утисак да су обе кандидаткиње 

квалитетне, с тим што Драгана Дамјановић, има богато педагошко искуство на 

предметима из уже научне области Грађанско право, те да је показала склоност ка 

научноистраживачком раду и пријавила докторску дисертације, такође из уже научне 

области Грађанско право.  

Интервју је завршен у 12.30 часова.   

 

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 ОБРАЗОВАЊУ9 

 
8 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.) 
9 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. 



 

 

Није релевантно, с обзиром на то да је реч о избору сарадника у звање вишег 

асистента. 

 

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: Драгана (Миленко) Дамјановић, рођена Пејић 

Минимални услови за 

избор у звање10 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус 

студија са најнижом 

просечном оценом и на 

првом и на другом 

циклусу студија 8.0 или 

3.5, односно кандидат који 

има научни степен 

магистра наука, сходно чл. 

77, ст. (1), тач. б) Закона о 

високом образовању 

(Службени гласник 

Републике Српске, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

37. Правилника о 

поступку и условима 

избора академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву 

 

 

 

 

 

 

Испуњава 

Основни студиј: Правни факултет 

Универзитета у Источном 

Сарајеву, просечна оцена 9,16 

 

Последипломски студиј: Правни 

факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву, просечна 

оцена 10,00 

 

 

Научни степен: магистар правних 

наука, магистарска теза 

одбрањена са одликом 

 

 

 

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Кандидаткиња је основне студије завршила као најбољи студент генерације. 

Драгана Дамјановић је успешно пријавила докторску дисертацију на 

Универзитету у Источном Сарајеву, под називом „Уобичајено боравиште у 

међународном приватном праву“. 

Учествовала је на шест међународних научних скупова, на којима је стручној и 

научној публици, јавно саопштила пет реферата, од којих је један национални 

извештај за БиХ. 

Објавила је пет научних радова у рецензираним научним публикацијама. 

Члан је пројектног тима научноистраживачког пројекта „Реформа законодавства о 

реструктурирању, реорганизацији и стечају у светлу европских тенденција“ 

 
10 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 



 

 

Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, који је финансиран од 

стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво РС за школску 2019/2020. годину. 

Од избора у звање асистента па до данас, држи вежбе на предметима који спадају 

у ужу научну област Грађанско право, између осталих на Међународном 

приватном праву, што говори у прилог богатом педагошком искуству. 

Други кандидат: Драгана (Милан) Мајсторовић 

Минимални услови за 

избор у звање11 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус 

студија са најнижом 

просечном оценом и на 

првом и на другом 

циклусу студија 8.0 или 

3.5, односно кандидат који 

има научни степен 

магистра наука, сходно чл. 

77, ст. (1), тач. б) Закона о 

високом образовању 

(Службени гласник 

Републике Српске, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

37. Правилника о 

поступку и условима 

избора академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

Први циклус студија: Правни 

факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву, Оделење у 

Бијељини, просечна оцена 9,31 

 

 

 

 

 

Други циклус студија: Мастер 

правник, Правни факултет 

Универзитета у Београду, 

просечна оцена 9,25 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. 

 

      На Конкурс за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област 

Грађанско право, који је објављен у дневним новинама Глас Српске, дана 

08.04.2020. године, пријавила су се три кандидата. Пријаве Драгане Дамјановић и 

Драгане Мајсторовић су благовремене и уредне. Пријава кандидата Нермина 

Шече је благовремена, али је неуредна, односно непотпуна. Наиме, након 

прегледа приспеле документације од поменутог кандидата, Комисија је уочила да 

недостаје просек оцена са другог циклуса, који је кандидат (као и први циклус) 

 
11 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 



 

 

завршио на Правном факултету Универзитета у Травнику. Будући да није 

приложен ни додатак дипломи, не може се остварити увид у просек оцена са 

другог циклуса.  Законом о високом образовању Републике Српске је предвиђено, 

чланом 77. став (1) тачка б) да ''за вишег асистента може бити биран кандидат 

који има завршен други циклус студија са најнижом просечном оценом и на 

првом и на другом циклусу студија 8.0 или 3,5, односно кандидат који има научни 

степен магистра наука'', а што је кандидат дужан доказати по условима конкурса. 

С обзиром да је пријава кандидата Нермина Шече неуредна, односно непотпуна, 

услед недостајања доказа о испуњености услова прописаних чланом 77. став (1) 

тачка б) Закона о високом образовању Републике Српске – а који су прописани и 

конкурсом, то његова пријава није могла бити узета у разматрање, а да се не 

прекрши услове конкурса (у којом се јасно наводи: „непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се узети у разматрање“), што би водило дискриминацији осталих 

кандидата који су се пријавили на конкурс.  

 

 Дакле, на Конкурс за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну 

област Грађанско право, који је објављен у дневним новинама Глас Српске, дана 

08.04.2020. године, благовремено су се, са уредном и потпуном документацијом, 

пријавила два кандидата: магистар правних наука Драгана Дамјановић и мастер 

правник Драгана Мајсторовић. 

 

      Након анализе и оцене свеукупне научне, стручне и наставне активности  оба 

кандидата, а у складу са одредбама Закона о високом образовању ( Сл. Гл. РС, бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), Правилника о научним и уметничким 

областима, пољима и ужим областима (Сл. гл. РС, бр. 22/2009 и 27/2010), Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија је проучила 

правни основ за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област 

Грађанско право, те подноси извештај. 

 

     Први пријављени кандидат, Драгана Дамјановић, стекла је научни степен 

магистра правних наука на Правном факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву. С обзиром на тему магистарске тезе, и на смер који је кандидаткиња 

похађала на последипломским студијама, очигледно је да је стекла научни степен 

магистра правних наука из уже научне области која је према важећим правним 

прописима у Републци Српској одређена као Грађанско право. 

    Други пријављени кандидат, Драгана Мајсторовић, стекла је академски назив 

мастер правник на Правном факултету Универзитета у Београду. С обзиром на 

тему мастер рада и на модул који је кандидаткиња похађала на мастер студијама, 

очигледно је да је стекла академски назив мастер правника из уже научне области 

која је према важећим правним прописима у Републци Српској одређена као 

Кривично и кривично процесно право. 

 

  Драгана Дамјановић, успешно је пријавила докторску дисертацију на 

Универзитету Источно Сарајево, Правни факултет, под називом „Уобичајено 

боравиште у међународном приватном праву“, из уже научне области Грађанско 

право, за коју је расписан конкурс. 

  Драгана Мајсторовић, према достављеним подацима, није пријавила тему 



 

 

докторске дисертације, нити је уписала студије трећег циклуса. 

  

  Кандидаткиња Драгана Дамјановић до сада је објавила пет научних радова у 

рецензираним научним публикацијама, од чега су два на енглеском језику. Поред 

тога, кандидаткиња Драгана Дамјановић, учествовала је на шест међународно 

научних скупова, на којима је научној и стручној јавности јавно саопштила пет 

реферата, од којих је један национални извештај за Босну и Херцеговину. При 

томе, од пет јавно саопштених реферета на међународним научним скуповима, 

теме три реферата се разликују у односу на објављене радове. То значи, да је 

Драгана Дамјановић, научној и стручној јавности до сада представила осам 

научних саопштења, уз јавно одбрањену магистарску тезу. 

Кандидаткиња Драгана Дамјановић, уз то је била члан уређивачког одбора 

монографије „Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 1946-

2011“, у издању Правног факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

  Кандидаткиња Драгана Мајсторовић, према достављеним подацима, до сада није 

објављивала радове у научним и стручним публикацијама, нити је учествовала на 

научним скуповима у својству референта, те је научној и стручној јавности до 

сада представила само мастер рад (напомињемо да је у својој библиографији, 

кандидаткиња Драгана Мајсторовић доставила студентске есеје и семинарски рад, 

те примјерке пресуда из Грађанског и Кривичног права са полагања правосудног 

испита, но, имајући у виду да се не ради о објављеним стручним и научним 

радовима у начним публикацијама, нити рефератима јавно саопштеним стручној 

и научној јавности на научним и стручним скуповима, то они нису непосредно 

референтни приликом одлучивања о избору).  

 

  Драгана Дамјановић учествовала је у извођењу наставе на високошколским 

установама, и то у звању асистента и вишег асистента на предмету Међународно 

приватно право, на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, од 

2009. године па до данас, а поводом кога је у оквиру уже научне области 

Грађанско право и расписан конкурс за избор сарадника у звање вишег асистента. 

На истом факултету, кандидаткиња Драгана Дамјановић је изводила вежбе на 

предметима Облигационо право – посебни део, Увод у грађанско право, 

Грађанско процесно право II,  који такође спадају у ужу научну област Грађанско 

право, те на предмету Право интелектуалне својине. Поред тога, учествовала је 

као предавач на правној клиници „Правда за дјецу“, на Правном факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву, са рефератом „Хашка конвенција о 

грађанскоправним аспектима међународне отмице дјеце“, који такође спада у 

материју Међународног приватног права и уже научне области Грађанско право. 

  Драгана Мајсторовић, према достављеним подацима,  до сада није учествовала у 

извођењу наставе на високошколским установама. Међутим, радила је у 

Основном суду у Бијељини као судијски приправник, затим као сарадник на 

административним, општим и правним пословима у фирми „ТАНАСИЋ ДОО“ 

Бијељина, те као сарадник у извршном поступку у СОКОП пројекту Основном 

суду у Бијељини. 

 

    Кандидаткиња Драгана Дамјановић боравила је на Max Planck институту за 

упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, са истраживачким 



 

 

пројектом „Уобичајено боравиште у међународном приватном праву“.  

    Кандидаткиња Драгана Мајсторовић, похађала је неколико семинара и курсева. 

 

  Драгана Дамјановић члан је пројектног тима научноистраживачког пројекта 

„Реформа законодавства о реструктурирању, реорганизацији и стечају у светлу 

европских тенденција“ Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 

који је финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво РС за школску 2019/2020. годину.  

    Драгана Мајсторовић, према достављеним подацима није била учесник 

научноистраживачких пројеката. Међутим, учествује у пројекту СОКОП 

Основног суда у Бијељини, као сарадник у извршном поступку. 

 

    Кандидаткиња Драгана Дамјановић добила је бројне стипендије током 

основних и последипломских студија. Била је секретар Грађанскоправне катедре у 

периоду од 2009. године до 2013. године.  

   Кандидаткиња Драгана Мајсторовић положила је правосудни испит. 

 

   И један и други кандидат активно се служе енглеским језиком, с тим што је 

кандидаткиња Драгана Мајсторовић навела да поседује и највишни ниво 

познавања немачког језика. 

 

  Први кандидат, Драгана Дамјановић, члан је Немачко- босанско-херцеговачког 

удружења правника, сарадник Удружења научника и истраживача у области 

правних студија – HARMONIUS, са седиштем у Београду, те је арбитар на Листи 

арбитара Арбитражног суда при Вањскотрговинској/Спољнотрговинској комори 

Босне и Херцеговине у предметима у којима обе стране имају седиште, односно 

боравиште на територији Босне и Херцеговине и у предметима у којима бар једна 

страна има седиште, односно боравиште на подручју друге државе. 

Други кандидат, Драгана Мајсторовић члан је Удружења правника Републике 

Српске. 

 

Кандидат Драгана Дамјановић завршила је основне и последипломске студије, те 

пријавила тему докторске дисертације по „старом“ програму, а кандидат Драгана 

Мајсторовић завршила је први и други циклус студија по „болоњском“ програму. 

Кандидаткиња Драгана Дамјановић основне студије завршила је као најбољи 

студент генерације, са просечном оценом 9,16, док је на последипломским 

студијама постигла просечну оцену 10,00, а магистарску тезу је одбранила са 

одликом. 

 Кандидаткиња Драгана Мајсторовић на првом циклусу студија постигла је 

просечну оцену 9,31, док је на другом циклусу студија постигла просек од 9,25. 

 

Водећи рачуна о условима прописаним Законом о вискоком образовању 

Републике Српске, Статутом и Правилником о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са Правилником о 

научним и уметничким областима, пољима и ужим областима Републике Српске, 

Комисија је закључила следеће: 

 

Оба кандидата испуњавају минималне услове за избор у звање вишег асистента 



 

 

који су прописани чланом 77, ст. (1), тач. б) Закона о високом образовању (Сл. Гл. 

РС, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16) и чланом 37 Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном 

Сарајеву, тј. имају завршен други циклус студија односно научни степен магистра 

правних наука, са просечном оценом постигнутом на оба циклуса студија изнад 

8,00. 

 

Међутим, по мишљењу Комисије, кандидаткиња Драгана Дамјановић има 

предност у односу на кандидаткињу Драгану Мајсторовић по више основа. 

 

Ту, пре свега, мислимо на чињеницу да је Драгана Дамјановић већ била 

ангажована на извођењу наставе  на високошколској установи у звању асистента 

и вишег асистента, на предметима из уже научне области Грађанско право, а 

нарочито на предмету Међународно приватно право, поводом којег  је, у оквиру 

поменуте уже научне области, и расписан конкурс; да има пет објављених 

научних радова у рецензираним научним публикацијама, поред јавно одбрањене 

магистарске тезе, сви из уже научне области Грађанско право, и то из материје 

Међународног приватног права; да је учествовала као референт на пет 

међународних научних скупова на којима је стручној и научној јавности јавно 

саопштила пет реферата, од којих је један национални извештај за БиХ, такође 

сви реферати из уже научне области Грађанско право и материје Међународног 

приватног права; да је члан тима научноистраживачког пројекта који се спроводи 

на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву; да је самостално 

спровела истраживање на Max Planck институту за упоредно и међународно 

приватно право у Хамбургу; да је основне студије завршила као најбољи студент 

генерације са просечном оценом 9,16; да је на последипломским студијама 

полагала методологију правних наука и методологију друштвених наука и да је 

оспособљена за самосталан научноистраживачки рад; да је одбранила 

магистарску тезу са одликом, те да јој је просечна оцена на последипломским 

студијама 10,00 и да је успешно пријавила тему докторске дисертације из уже 

научне области Грађанско право, такође из материје Међународног приватног 

права. 

 

С друге стране, Комисија сматра да је Драгана Мајсторовић квалитетан кандидат. 

Међутим, није до сада изводила наставу на универзитету; нема објављене научне 

радове, осим јавно одбрањеног мастер рада; није учествовала на научним 

скуповима; није учествовала у научноистраживачким пројектима; није полагала 

методологију друштвених и методологију правних наука; први циклус студија 

није завршила као најбољи студент генерације; просечна оцена на другом циклусу 

студија јој је 9,25. Предност коју кандидаткиња Драгана Мајсторовић има у 

односу на кандидаткињу Драгану Дамјановић је просечна оцена на првом циклусу 

студија која износи 9,31, као и знање немачког језика, али то, по мишљењу 

Комисије, имајући у виду наведене бројне предности друге кандидаткиње, нема 

одлучног значаја. 

 

Узимајући у обзир све напред наведено, Комисија са задовољством предлаже 

Научно-наставном већу Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да се кандидат: 



 

 

 

мр Драгана Дамјановић 

изабере у звање вишег асистента за ужу научну област Грађанско право. 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, 

Проф. др Мирко Живковић, редовни професор Правног факулета Универзитета у 

Нишу, председник Комисије 

 

 

2. ____________________________________________,  

 

Проф. др Валерија Шаула, редовни професор Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци, члан Комисије 

 

 

3. ____________________________________________,  

Проф. др Станка Стјепановић, редовни професор Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, члан Комисије 

 

 

 

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.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


