НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у

звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Грађанско
право
Одлуком Наставно-научног вијећа Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, број 1992/20 од 31.12.2020. године, именовани смо у Комисију за
разматрање конкурсног материјала и писање извештаја по Конкурсу објављеном у
дневном листу „Глас Српске“ од 02.12.2020. године, за избор наставника у звање
ванредног професора или доцента за ужу научну област Грађанско 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 Станка Стјепановић, редовни професор, председник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Право
Ужа научна област: Грађанско право
Датум избора у звање: 23.10.2010. године
Универзитет у Источном Сарајеву
Правни факултет
2. Др Слободан И. Панов, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Право
Ужа научна област: Грађанско право
Датум избора у звање: 16.10.2013. године
Универзитет у Београду
Правни факултет
3. Др Драгица Живојиновић, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Право
Ужа научна област: Грађанско право
Датум избора у звање: 21.05.2016. године
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет

На претходно наведени конкурс пријавио се 1 (један) кандидат:
12. Др Димитрије (Душан) Ћеранић
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.
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Након прегледа конкурсне документације, на основу члана 138 Закона о
високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/20), а у складу са
чланом3 77 Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр.
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19), чл. 148. и 149. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву и чл. 5, 6. и 38.4 Правилника о поступку и
условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за
разматрање конкурсног материјала и писање извештаја о пријављеним кандидатима
за избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област
Грађанско право, Наставно-научном вијећу Правног факултета и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву подноси следећи извештај на даље одлучивање:

ИЗВЕШТАЈ
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-378-X/20 од 26.11.2020.
године
Дневни лист, датум објаве конкурса
„Глас Српске“, 02.12.2020. 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
Ванредни професор или доцент, ужа научна област Грађанско право
Број пријављених кандидата
1 (један)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Димитрије (Душан) Ћеранић
Датум и место рођења
19.09.1981. године, Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Звања/радна места
Асистент 2005–2008; Виши асистент 2008–2016; Доцент 2016–
Научна област
Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).
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.
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Друштвене науке
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Удружење 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, упис 2000/2001. год.,
дипломирао 11.5.2005. год.
Назив студијског програма, излазног модула
Право, општи смер
Просечна оцjена током студија5, стечени академски назив
Просечна оцена 9,08, најбољи студент генерације, дипломирани правник
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Правни факултет Универзитета у Београду, упис 2006/2007. год., одбранио мастер
рад 30.1.2008. год.
Назив студијског програма, излазног модула
Грађанскоправни модул, наследноправни подмодул
Просечна оцјена током студија, стечени академски назив
Просечна оцена 10, мастер права
Наслов магистарског/мастер рада
„Рушљивост завјештања због повреде облика“
Ужа научна/уметничка област
Грађанско право
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране
дисертације)
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, упис 2009/2010. год., одбранио
докторску дисертацију 26.1.2016. год.
Наслов докторске дисертације
„Наследноправна дејства усвојења“
Ужа научна област
Грађанско право
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Доцент на ужој научној области Грађанско право, ужа област образовања
Грађанско и грађанско процесно право (предмети на првом циклусу студија:
Насљедно право и Породично право [Пале и Бијељина], Грађанско процесно право I
и Стварно право [Сребреница], и на другом циклусу студија: Нотаријално право) на
Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, од 26. маја 2016. године па
до данас;
26. Виши асистент на ужој научној области Грађанско право, ужа област образовања
Грађанско и грађанско процесно право (предмети: Насљедно право, Породично право
и Грађанско процесно право) на Правном факултету Универзитета у Источном
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.
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Сарајеву, од 2008. године, реизабран 2013. године;
3. Асистент на ужој научној области Грађанско право, ужа област образовања
Грађанско и грађанско процесно право (предмети: Насљедно право, Породично право
и Грађанско процесно право) на Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву, од 2005. до 2008. године.
3. НАУЧНА/УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови пре последњег избора
Пре последњег избора, кандидат је био аутор укупно 23 објављена рада, од чега 21
рад штампан у целини, један рад штампан у изводу и један преглед судске праксе.
Ови радови били су предмет оцене приликом избора у звање доцента и овде неће
бити посебно образлагани.
1. „Потпуно vs. непотпуно усвојење“, Зборник радова са Научног скупа Однос
права у региону и права Европске уније, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2015, стр. 170–184; R61
2. „Усвојење као бијег из сиромаштва или куповина дјеце“, Зборник радова са
Научног скупа са међународним учешћем Правна средства за смањење
сиромаштва дјеце, Правни факултет Универзитета „Џемал Биједић“ у
Мостару, Мостар 2015, стр. 247–258; R61
3. „Нешто другачији поглед на заштиту од насиља у породици“, Зборник радова
Четвртог пенолошког форума регије Бијељина – Насиље у породици,
Удружење пенолога регије Бијељина и Казнено-поправни завод Бијељина,
Бијељина 2015, стр. 22–30; R63
4. „Радње и својства завјештаоца код писаног завјештања пред свједоцима“,
Зборник сажетака са међународног Научног скупа поводом Дана Правног
факултета „Право и вриједности“, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2015, стр. 91; R34
5. „Судска пракса Уставног суда БиХ“, Годишњак Правног факултета у
Источном Сарајеву, Источно Сарајево, бр. 1/2015, стр. 130–137;
6. „Потпис завјештаоца на писаном завјештању пред свједоцима“, Зборник
радова са Међународног научног скупа Владавина права и правна држава у
региону, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно
Сарајево 2014, стр. 615–626; R33
7. „Систем уговора и систем декрета у поступку за заснивање усвојења“,
Зборник радова са Научног скупа са међународним учешћем Развој
породичног права – од националног до европског, Правни факултет
Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, Мостар 2013, стр. 211–223. R33
8. „(Не)уставност и (не)законитост уредбе о минимуму процеса рада у
образовним установама у Републици Српској“, Годишњак Правног
факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, бр. 1/2012, стр. 60–70,
коауторски рад са Гораном Марковићем, други аутор; R53
9. „Права дјетета у Републици Српској“, Зборник радова са Међународног
научног скупа Права дјетета и равноправност полова – између нормативног
и стварног, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно
Сарајево 2012, стр. 155–165; R33
10. „Право на породични живот и права дјетета у Републици Српској“, Зборник
радова са Међународног научног скупа Начела и вриједности правног система

– норма и пракса, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву,
Источно Сарајево 2012, стр. 211–226; R33
11. “The Role of Trade Unions in Creating Quality Work Environment”, Collection of
abstract of the International conference “A Safe and Healthy Work Environment”,
University of Primorska, Institute Andrej Marušič and Scientific Research Centre,
Centre for economic cooperation in cooperation with Faculty for Ergonomic Studies
and Kinesiology (in establishment) and Sector for Education University of
Primorska, Koper 2012, p. 18-19; R34
12. „Мирење супружника у поступку за развод брака“, Правна ријеч, Бањалука,
бр. 28/2011, стр. 321–336; R53
13. „Криза брака“, Зборник радова са Међународног научног скупа Правни систем
и друштвена криза, прва свеска, Правни факултет Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица
2011, стр. 319–329; R33
14. „Примјена међународних конвенција о правима дјетета у Босни и
Херцеговини“, Зборник радова са Научног скупа са међународним учешћем
Актуелност и значај људских права и слобода, Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2011, стр. 262–278; R33
15. „Учешће свједока у поступку сачињавања алографског тестамента“, Правни
живот, Београд, том II, бр. 10/2010, стр. 787–807; R51
16. „Споразумни раскид уговора о доживотном издржавању“, Правна ријеч, Бања
Лука, бр. 24/2010, стр. 235–252, коауторски рад са Милицом Драгичевић, први
аутор; R53
17. „Стварна надлежност за заснивање усвојења“, Правна мисао, Сарајево, бр. 56/2010, стр. 25–44; R52
18. „Својеручни тестамент“, Анали Правног факултета Универзитета у Зеници,
бр. 5, Зеница 2010, стр. 35–52; R52
19. „Судски тестамент у ЗОН-у и ЗВП-у Републике Српске“, Правна ријеч,
Бањалука, бр. 20/2009, стр. 349–365; R53
20. „Припремни (претходни) поступак за заснивање усвојења“, Зборник радова
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, бр. 5, Пале 2009,
стр. 263–278; R53
21. „Насљедноправна дејства непотпуног усвојења у праву Републике Српске и
БиХ“, Зборник радова Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, бр. 4, Пале 2008, стр. 327–353. R53
22. „Старатељство над особама којима је одузета пословна способност (правна
регулатива у БиХ)“, Чувари права, Центар за људска права Универзитета у
Сарајеву, Сарајево 2007, стр. 20–28, коауторски рад са Станком Стјепановић,
други аутор; R63
23. „Закон о насљећивању БиХ у свјетлу доношења новог закона“, Зборник радова
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, бр. 3, Пале 2007,
стр. 281–297. R53.

Радови после последњег избора7
Након избора у звање доцента из маја 2016. год., кандидат је аутор једне научне
монографије, девет радова штампаних у целини и два рада штампана у изводу, и то:
Научна монографија:
1. „Насљедноправне посљедице усвојења“, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2020, стр. 258; R41
Монографија кандидата Димитрија Ћеранића под насловом „Насљедноправне
посљедице усвојења“ написана је на 258 страна формата B5. На крају монографије
дат je детаљан попис литературе са укупно 357 јединица, од чега је 86 радова
објављених на енглеском, немачком, француском, руском и бугарском језику, а 183
рада на српском језику. Коришћено је и 88 правних извора који обухватају правне
прописе двадесетак земаља Европе и САД, као и одабране међународне документе.
Рад садржи 782 фусноте.
Монографија поред увода садржи четири главе. Историју усвојења аутор је
обрадио у првој глави почевши од родовско-племенских друштава, затим Асирије и
Вавилона, римског права и Западног и Источног римског царства, па све до
простора Европе у средњем веку. Аутор је у првој глави обрадио и учење и праксу
православне и католичке цркве о усвојењу, посебно обративши пажњу на регулисање
усвојења у најважнијем живом правном споменику – Законоправилу Светог Саве.
Аутор је пошао од искона, тражећи пут Истине и на њему откривајући правну
изреку Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur, што је показао анализом
усвојења у Законоправилу. Анализирао је и усвојење у шеријатском праву, као и у
обичајном праву код Срба. Издвојио је три кодификације деветнаестог века:
Аустријски грађански законик, Српски грађански законик и Немачки грађански
законик. Усвојење у социјалистичкој Југославији је последња тема прве главе.
У глави другој обрађени су облици усвојења са посебним освртом на усвојење
пунолетних лица. Аутор се правилно дистанцира од етаблираних, глобално
унификованих мислилаца који погрешно третирају правни капацитет пунолетних
субјеката код усвојења (пунолетни имају право да се изјасне о овој радикалној,
револуционарној правној интервенцији у живот малолетника) и дистанцира од
нехуманог и нелогичног сиромашења модела усвојења. Предност модела потпуне
адопције не значи да је то једино оправдан модел адопције. Чињеница веће
инвентивности живота у односу на законописца и либерална (респект валидног
индивидуалног промишљања), а не демократска (превалирање већине или већинског
става или позиције) филозофија негодују поводом рестрикције модела усвојења.
Трећа глава посвећена је анализи редовних правила законског наслеђивања и
њихове посебности код усвојења анализирајући системе законског наслеђивања у
аустријском, немачком, француском и некадашњем југословенском праву и
наслеђивање у земљама насталим на простору некадашње СФРЈ. Аутор је у раду
реализовао латинску изреку Istoria est magistra vitae. Доказ за своје ставове у погледу
наследноправних последица усвојења на нашим просторима налазио је не само у
домаћим и страним законским траговима, већ и у текстовима написаним на
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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крајпуташима (стећцима) из средњег века.
У четврој глави обрађена су посебна правила законског наслеђивања и њихове
посебности код усвојења, како код потпуног тако и код непотпуног. Сличности и
разлике између домаћих и страних законских решења, анализиране су са
социолошког, географског и могло би се рећи геополитичког погледа. Свестрана
анализа огледа се и у лексичкој обради корена појединих речи. Закључци и предлози
аутора користиће законодавцу у Републици Српској у регулисању јаснијег поимања
наслеђивања усвојеника и усвојиоца код непотпуног усвојења када је усвојилац
искључио или ограничио наследна права усвојеника.
Структура монографије је јединствена целина. Ова моногафија је допринос
правној науци, како породичног тако и наследног права. Овај рад се може
користити и као допунска литература у изучавању предмета Породичног и
Наследног права на правним факултетима, а биће од користи и свима онима који се
у пракси баве овом материјом. Јасно слово, јасна реч као одраз јасне, прецизне мисли
чине ову монографију доступном и свима заинтересованим за ову материју.
Одликује је аргументовање у стилу разумног одушевљења, аргументација у духу
истине Православља да је срце извор врлине, инспирација да се досегне до
еквилибријума аргумената pro et contra и трагање за Аристотеловом мером.
Научни радови објављени у научним часописима и зборницима са рецензијом:
2. „Насиље у породици и насиље над породицом и државноправни инструменти
реакције“, Зборник радова LIX саветовања „Измене у кривичном
законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност
државне реакције на криминалитет (међународни правни стандарди и стање
у Србији), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Intermex,
Златибор 2019, стр. 285–306, коауторски рад са Љ. Сладић, први аутор; R33
Аутори у овом раду говоре о државноправним инструментима реакције на
насиље у породици. Притом, они закључују да заштита од насиља у породици може
да доведе и до „насиља над породицом“ уколико државна реакција није
одговарајућа. Породичноправна, прекршајноправна и кривичноправна заштита од
насиља у породици на први поглед чине се сврсисходним и достатним, али питање је
да ли оваква државна реакција може да прерасте у своју супротност. У раду се даје
приказ појмовног одређења породице и њених чланова у породичном, прекршајном и
кривичном праву четирју законодавстава са простора бивше Југославије, у светлу
уставима зајамчене посебне заштите породице и законима уређене заштите од
насиља у породици. Анализирајући и упоређујући поменута законска решења, аутори
су уочили разлике између појединих законских одређења која су дата у различитим
правним областима. Теоријски образлажући своје ставове, као и ставове других
теоретичара, аутори су предложили правце развоја законодавне праксе. Осим
теоријскоправних расправа, у раду је скренута пажња и на проблеме који се јављају
у пракси правосудних органа Републике Српске, а који представљају типичан пример
раскорака између стварног и нормативног. Примера ради, нормама прекршајног и
кривичног права Републике Српске као чланови породице и породичне заједнице нису
обухваћени сви крвни сродници у правој линији, нити било ко од њих у побочној
линији, а у пракси радње и понашања насиља учињена према овим „незаштићеним“

сродницима понекада се квалификују као прекршај или кривично дело насиља у
породици или породичној заједници, што је супротно основним начелима на којима
почивају ови системи заштите.
3. „Међународно завјештање“ / “International Will”, Тематски зборник „Правни
аспекти миграција у региону – балканска рута“ / Thematic Collection of Papers
“The Legal Aspects of Migrations in the Region – the Balkan route“, Правни
факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност / Faculty of Law Novi
Sad, Publishing Center, Нови Сад / Novi Sad 2019, стр. 125–157; R44
Аутор у раду говори о међународном завештању, као једном од облика
завештајног располагања који је предвиђен у многим савременим правима. Имајући у
виду да одредбе Конвенције о Jеднообразном закону о облику међународног
завештања дозвољавају да државе потписнице предвиде различита лица која су
овлашћена да поступају у вези са сачињавањем међународног завештања, као и да
се у погледу сведока и тумача примењују одредбе националног законодавства, аутор
анализира различита законска решења у вези са овим обликом завештања.
Проучавајући и образлажући постојећа законска решења у државама насталим на
простору бивше СФРЈ, теоријске ставове, судску праксу, али и друштвене потребе,
аутор предлаже како да се уреде поједина спорна питања. У раду је коришћен
нормативни, историјскоправни, социолошкоправни и упоредноправни метод.
4. “(Non)Liability of Mediation Regarding Marrital Law Suits in the Law of Serbia
and Republic of Srpska“, The Advantages of Mediation as an Alternative Form of
Dispute Resolution (ed. Balsa Kascelan, PhD), Faculty of Business Studies and Law
University “Union-Nikola Tesla” in Belgrade, Belgrade 2019, pp. 37–54; R44
Аутор у раду разматра однос начела приватне аутономије, као једног од
основних начела грађанског права, и двају начела породичног права – најбољег
интереса детета и институционалности брака. Добровољност или обавезност
медијације у вези са брачним парницама у праву Србије и праву Републике Српске
представља кључно питање овог рада. У истраживању су коришћени нормативни и
социолошки метод уз упоредноправно проучавање појединих европских
законодавстава, као и међународних докумената. У закључку аутор наглашава да
обавезност медијације у брачним парницама за случај да супружници имају
заједничко малолетно дете, односно дете над којим је продужено родитељско
старање, представља најбоље решење. Као што апсолутна обавезност поступка
медијације није добра, тако ни апсолутна слобода у том погледу није препоручљива.
Ослонац у проналажењу праве мере у регулисању овог питања, пре свега, треба да
буду најбољи интереси детета с обзиром на то да се у већини међународних
докумената о заштити права детета истиче како дете треба да живи у
хармоничној, потпуној породици која одише љубављу и међусобним уважавањем
родитеља и детета. Криза у коју је запао брак, може да буде шанса за нови
почетак. Зато, неко мора да започне разговор о томе. Аутор предлаже да то буде
овлашћени медијатор у вези са поступцима за решавање брачних спорова.

5. „Усвојење пунољетних лица“, Правна ријеч, Бањалука, бр. 55/2018, стр. 285–
304; R53
Аутор у раду говори о усвојењу пунолетних лица, као једном од облика усвојења
који је предвиђен у неким савременим правима. Иако је након Другог светског рата у
домаћем праву укинута могућност усвојења пунолетних лица, аутор закључује да
овај адоптивни облик још увек има своје оправдање и да би могло доћи до његовог
поновног нормирања у неким законодавствима. Разлоге за то треба тражити у
промењеним друштвеним околностима – владајућој филозофији индивидуализма,
слабљењу породичних веза, расту социјалних потреба старих и изнемоглих лица,
паду наталитета, учесталим миграцијама, кризи брака и породице, итд. Уколико би
се дозволило усвојење пунолетних лица, требало би водити рачуна да се пропишу
прецизна правна правила у погледу услова за заснивање и правних дејстава тако
заснованог усвојења. Аутор сматра да би нека врста непотпуног усвојења са
ограниченим дејствима на усвојиоца и усвојеника била најпријемчивија за овај вид
усвојења. У раду је коришћен нормативни, историјскоправни, социолошкоправни и
упоредноправни метод.
6. „Издвајање на име доприноса увећању оставиочеве имовине“, Зборник радова
Шестог међународног научног скупа Дани породичног права –
Имовинскоправни аспекти породичних односа, Правни факултет Универзитета
„Џемал Биједић“ у Мостару и Њемачка фондација за међународну правну
сарадњу – IRZ, Мостар 2018, стр. 200–212; R33
Користећи се историјскоправним, упоредноправним, социолошким и
нормативним методом, аутор проучава законско регулисање установе издвајања на
име доприноса увећању оставиочеве имовине у правима насталим на простору
бивше Југославије. У неким законодавствима, овај институт је уређен
наследноправним прописима у делу којим је регулисано израчунавање нужног и
расположивог дела и издвајање из састава заоставштине, док је у појединима ово
питање уређено уводним одредбама законâ о наслеђивању којима је предвиђено да
заоставштину не чине добра за која су оставиочеву имовину увећали поједини
законски наследници. Неки законодавци су ову установу регулисали на оба поменута
места, противречно и по свему судећи грешком, док су се поједини законодавци
определили за решење по коме је ово право независно од наследног права, али има
нека наследноправна обележја и застарева у одређеном року по отварању
наследства. Аутор примећује да је за разлику од поменутих законодавстава, у
македонском праву овај институт изостављен из наследноправних прописа. Аутор
закључује да је законско решење по коме заоставштину не чине добра за која су
оставиочеву имовину увећали поједини законски наследници у потпуности у складу
са ratio-м legis овог института, по коме свакоме треба да припадну плодови његовог
рада. Било какво предвиђање рока застарелости, начелно је у супротности са
правном природом овог права. Аутор такође закључује да док се ово право изричито
не регулише породичноправним или стварноправним прописима у појединим
законодавствима, у законима о наслеђивању би требало предвидети да се овим
правом могу користити сва лица из круга законских наследника, а не само нека.

7. „Насљеђивање ауторског права у Републици Српској“, Годишњак Правног
факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, бр. 1/2017, стр. 19–41,
коауторски рад са Свјетланом Ивановић, први аутор; R53
Аутори у раду говоре о специфичном решењу Закона о насљеђивању Републике
Српске у погледу наслеђивања ауторских имовинских права. Реч је о ограничењу
круга законских наследника на дете, брачног супружника и родитеље, а у одсуству
наведених лица, као наследник се појављује држава. Указано је на пропусте
законодавца, техничке и логичке природе, као и на неусклађеност одредаба Закона о
насљеђивању са одредбама Закона о ауторском и сродним правима, због
наследивости ауторског права као целине, а не само имовинскоправне компоненте.
Ограничењем круга законских наследника одступа се од основних начела наследног
права, начела универзалности наслеђивања и начела равноправности у наслеђивању,
која происходе из уставних начела равноправности грађана и једнакости пред
законом. Анализирајући наведено законско решење кроз призму основних циљева
наследног права, заштите породице и зашите приватне својине, показано је да
предвиђено ограничење круга законских наследника нема правно ни друштвено
утемељење. Посебна пажња посвећена је проблему тумачења спорних одредаба о
кругу законских наследника, нарочито узимајући у обзир грађанско сродство.
Закључак ауторâ је да у праву Републике Српске нема места за посебна правила
наслеђивања ауторских права, те предлажу да се спорна одредба брише из Закона о
насљеђивању.
8. „Кратак осврт на проблем просјачења дјеце на подручју Града Бијељина“,
Зборник радова са Петог научно-стручног скупа „Пенолошки форум“,
Удружење пенолога регије Бијељина, Бијељина 2017, стр. 117–121; R63
У раду аутор говори о ревизији Протокола о поступању и сарадњи надлежних
субјеката на заштити и збрињавању деце затечене у прошењу, који је 2012. године
потписан у Бијељини између Општине, Центра јавне безбедности, Центра за
социјални рад и Удружења грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин“. У
овом кратком саопштењу само су поменуте неке од недоумица са којима су се
сусрели чланови Радне групе за ревизију Протокола. Такође, скренута је пажња на
проблеме који су се појавили током примене раније потписаног протокола, као и
начине могућег превазилажења тих проблема. У раду је превасходно коришћен
нормативни метод, с циљем да се дају одговори на нека спорна правна питања која
могу настати у пракси.
9. „Војно завјештање“, Зборник радова са Округлог стола Двадесет година
Закона о наслеђивању Републике Србије, Правни факултет Универзитета у
Нишу, Центар за публикације – Медивест, Ниш 2016, стр. 177–193; R61
Аутор у раду говори о војном завештању, као једном од облика завештајног
располагања у савременом српском праву. На почетку, дат је кратак осврт на појам
и термин завештања у домаћој и страној правној науци, законодавствима и
језицима, при чему је наглашена вредносна предност термина „завештање“ над

„тестаментом“ у српском језику и праву. Осврћући се на законска решења у погледу
околности у којима се може сачинити војно завештање, особа која се њиме могу
служити, лица која су овлашћена за његово састављање, као и времена важења,
аутор је настојао да разјасни недоумице које с тим у вези могу настати у правној
теорији и пракси. На крају, закључено је да овај облик завештања уз одређене измене
и даље треба да постоји у нашем законодавству. У раду је коришћен нормативни,
историјскоправни и упоредноправни метод.
10. “Appeal Against Adoption Decree in the Legislation of Serbia and the Legislation
of Republic of Srpska“, Collection of papers / [The International Scientific
Conference] “Legal, Social and Political Control in National, International and EU
Law“, held on 19-20 May 2016, Niš, Serbia, Faculty of Law – Medivest, Niš 2016,
pp. 547–564; R33
Инстанциона контрола акта о заснивању усвојења у праву Србије и праву
Републике Српске, остварује се путем жалбе у другостепеном управном поступку. С
обзиром на заједничку правну традицију на којима почивају поменути правни
системи, као и на истоврсну надлежност, логично би било да су правила у вези са
жалбом иста, или барем слична. Међутим, правила о жалби на решење којим се
заснива усвојење у праву Србије, суштински се разликују од правила у праву
Републике Српске. Аутор у раду говори о разликама између поменутих законских
решења, као и о њиховим предностима и недостацима. На крају, аутор закључује да
би требало изменити законске одредбе у вези са жалбом на решење о заснивању
усвојења и у једном, и у другом праву. У праву Србије, правила о жалби требало би
прилагодити прихваћеном систему декрета, док би у праву Републике Српске
требало прецизније уредити правила о року и разлозима за жалбу.
11. „Пословна способност у праву Републике Српске“, Зборник сажетака са
међународног Научног скупа поводом Дана Правног факултета „Право,
традиција и промјене“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву,
Источно Сарајево 2019, стр. 50, коауторски рад са Ђ. Раковићем, први аутор;
R34
У саопштењу са међународног научног скупа које је штампано у изводу у
зборнику сажетака са научног скупа, а које је усмено саопштено и у јавној дискусији
брањено на научном скупу, аутори говоре о законском уређењу пословне
способности у праву Републике Српске. Скренута је пажња на чињеницу да су
институти потпуне пословне способности, као и делимичне пословне способности у
праву Републике Српске регулисани на анахрон начин, те да нису у складу са
савременим правним и друштвеним схватањима. Указано је и на неке законске
недоречености у вези са могућношћу одузимања и ограничења пословне способности.
Одговорност за штету коју је узроковало лице коме је требало одузети пословну
способност, вештачење над лицем коме се одузима или ограничава пословна
способност, одређивање привременог и сталног стараоца тим особама, само су
нека од питања која би требало прецизније регулисати.

12. „Недостојност за насљеђивање и усвојење“, Зборник сажетака са
међународног Научног скупа поводом Дана Правног факултета „Право и
вриједности“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно
Сарајево 2018, стр. 52; R34
У саопштењу са међународног научног скупа које је штампано у изводу у
зборнику сажетака са научног скупа, а које је усмено саопштено и у јавној дискусији
брањено на научном скупу, аутор говори о недостојности за наслеђивање као
грађанскоправној казни за недопуштено скривљено понашање наследника према
оставиоцу или држави, што доводи до губитка права наслеђивања. Теже огрешење
о законску обавезу издржавања, као један од разлога недостојности који је
предвиђен у неким законодавствима, има посебна правна дејства у вези са
непотпуним усвојењем. Аутор у раду расправља о томе шта бива са наследним
правима природних родитеља према усвојенику за случај да су дали своје дете на
непотпуно усвојење јер нису могли или нису хтели да му дају издржавање. Такође, у
раду се проучава и питање да ли је усвојеник из непотпуног усвојења недостојан да
наследи своје природне родитеље ако им је ускратио издржавање зато што то није
хтео или није могао да учини. Аутор се бавио и наследноправним последицама у
случају када су природни родитељи одбили да дају издржавање своме детету које је
непотпуно усвојено, а усвојилац није имао средстава да самостално издржава
усвојено дете.
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна делатност пре последњег избора
1. Виши асистент на ужој научној области Грађанско право, ужа област
образовања Грађанско и грађанско процесно право (предмети: Насљедно
право, Породично право и Грађанско процесно право) на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, од 2008. године, реизабран 2013. године;
2. Асистент на ужој научној области Грађанско право, ужа област образовања
Грађанско и грађанско процесно право (предмети: Насљедно право,
Породично право и Грађанско процесно право) на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, од 2005. до 2008. године.
3. Био је предавач на две школе родне равноправности које је организовао
Универзитет у Источном Сарајеву у сарадњи са UN Women BiH, USAID BiH и
Гендер центром Владе Републике Српске током 2013. и 2014. год. на Палама;
4. Руководилац је Беседничке секције на Правном факултету, од 2010. године па
до данас.
Образовна делатност после последњег избора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете 8, менторство9)

Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
8
9

Предавања на матичном универзитету, гостујућа предавања на универзитетима и
стручна предавања:
1. Доцент на ужој научној области Грађанско право, ужа област образовања
Грађанско и грађанско процесно право (предмети: Насљедно право и
Породично право [Пале и Бијељина], Грађанско процесно право I и Стварно
право [Сребреница], на првом циклусу студија, и Нотаријално право, на
другом циклусу студија) на Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву, од 26. маја 2016. године па до данас;
2. Држао гостујуће предавање по позиву на мастер студијама Правног факултета
Универзитета у Београду у школској 2018/2019. год., Грађанскоправни модул,
подмодул Права детета, на предмету Нови и реформисани институти
породичног права;
3. Држао гостујуће предавање по позиву на мастер студијама Правног факултета
Универзитета у Београду у школској 2017/2018. год., Грађанскоправни
модул, подмодул Права детета, на предметима Медијација и Насиље у
породици;
4. У склопу програма обуке који спроводе Министарство правде и Адвокатска
комора Републике Српске, држао је предавање из материје наследног и
породичног права адвокатима и адвокатским приправницима Збора адвоката
регије Бијељина у јуну 2018. год.;
5. На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву као сертификовани
предавач током 2019. год. држао обуку за коришћење базом правних прописа,
судске праксе и правних образаца „Параграф лекс“ за адвокате, адвокатске
приправнике, дипломиране правнике и студенте правних факултета;
6. Био је предавач на Правној клиници „Заштита од насиља у породици“ у
оквиру пројекта који је подржан средствима Амбасаде САД у БиХ на основу
Програма малих грантова Комисије за демократију (Democracy Commission
Small Grants Program). Овај пројекат спроводи Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву у периоду од децембра 2019. до марта 2021. године на
Палама;
7. Био је предавач на правним клиникама „Правда за дјецу“, које се у
организацији Центра за људска права из Мостара и Правног факултета
Универзитета у Источном Сарајеву одржане у децембру 2018. год. у Бијељини
и у мају–јуну 2017. год. на Палама, у склопу Пројекта „Правда за свако
дијете”, који у БиХ проводи UNICEF у сарадњи са Шведском агенцијом за
развој (Sida), Швајцарском кооперацијом за развој (SDC) и надлежним
ресорним министарствима и институцијама на нивоу БиХ, ентитета и кантона;
8. Био је предавач на школи родне равноправности које је организовао
Универзитет у Источном Сарајеву у сарадњи са UN Women BiH, USAID BiH и
Гендер центром Владе Републике Српске током 2016. год. на Палама;
9. Држао је предавања ученицима четвртих разреда средњих школа у Требињу,
Угљевику и Бијељини заједно са колегама Ђ. Мариловићем и Љ. Сладић, на
тему Сексуалност и права током 2017, 2018. и 2019. год.;
10. Руководилац је Беседничке секције на Правном факултету, од 2010. године па
до данас.

Вредновање наставничких способности у оквиру система квалитета универзитета
након избора у звање доцента:
У периоду од последњег избора у звање до данас, на свим предметима и у свим
семестрима кандидата су вредновала укупно 254 студента који су написали 96
похвала и шест препорука и примедби.










2020/2021 – зимски семестар – није била спроведена анкета у тренутку пријаве
на конкурс;
2019/2020 – летњи семестар – није спроведена анкета:
2019/2020 – зимски семестар:
Породично право 4.97
2018/2019 – летњи семестар:
Насљедно право 4.86
2018/2019 – зимски семестар:
Породично право 4.95
2017/2018 – летњи семестар:
Насљедно право 4.95
2017/2018 – зимски семестар:
Породично право 4,97
Грађанско процесно право I 5
2016/2017 – летњи семестар:
Насљедно право 4,91
2016/2017 – зимски семестар:
Породично право 4,97
Стварно право 4,95

Менторство и чланство у комисијама за одбрану докторског, магистарског и мастер
рада:
1. Ментор је на изради мастер рада кандидата Раденка Лазића под називом
„Диоба насљедничке заједнице“, који је пријављен на Правном факултету
Универзитета у Бањој Луци и ускоро се очекује одбрана (Одлука бр.
12/3.1255-I-6/19 од 17.1.2020);
2. Био је члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата мр
Бранка Милетића, под називом „Способност за наслеђивање у српском
праву“, која је одбрањена на Правном факултету у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици 15.6.2019. год. (Одлука бр. 548/18 од
2.10.2018);
3. Био је члан Комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Иване Лазић,
под називом „Непостојећи правни послови“, који је одбрањен на Правном
факултету Универзитета у Источном Сарајеву 5.10.2020. год. (Одлука бр.
1304/20 од 9.9.2020);
4. Био је члан Комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Јоване
Шаренац, под називом „Дијете као учесник правног посла“, који је одбрањен

на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 20.8.2020. год.
(Одлука бр. 830/20 од 16.6.2020);
5. Био је члан Комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Станка
Тепића, под називом „Хипотека на праву грађења“, који је одбрањен на
Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 24.6.2019. год. (Одлука бр.
12/3.252-II-9/19 од 21.3.2019);
6. Био је члан Комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидата Николе
Алексића, под називом „Одговорност Републике Српске за нематеријалну
штету насталу током оружаног сукоба у Босни и Херцеговни“, који је
одбрањен на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 11.10.2018. год.
(Одлука бр. 12/3.235-III-4/18 од 6.3.2018);
7. Био је члан Комисије за оцену и одбрану мастер рада кандидаткиње Јелене
Плакаловић, под називом „Заштита права потрошача под окриљем права
Европске уније“, који је одбрањен на Факултету пословне економије
Универзитета у Источном Сарајеву 28.9.2018. год. (Одлука бр. 789-02/18 од
21.6.2018).
Чланство у комисијама за избор у звање:
1. Био је члан Комисије за избор у звање доцента на ужој научној области
Грађанско право на Правном факултету Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у 2020. год.;
2. Био је члан Комисије за избор у звање вишег асистента на ужој научној
области Грађанско право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, у
2019. год.
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
Дужности и чланство у научним и стручним организацијама, одборима, телима и
комисијама:
1. Продекан је за научно-истраживачки рад Правног факултета Универзитета у
Источном Сарајеву, од новембра 2018. год. до данас;
2. Заменик је руководиоца Катедре за грађанско право на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, од 2019. године до данас;
3. Био је секретар Катедре за грађанско право на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, од 2015. до 2019. године;
4. Био је члан Комисије за писање Извештаја за екстерно вредновање односно
акредитацију Студијског програма Право на првом циклусу студија на
Правном факултету који је успешно акредитован 2019. године као први
акредитовани студијски програм права у Републици Српској и Федерацији
БиХ;
5. Био је члан Комисије за писање Извештаја о самовредновању и оцени
квалитета Правног факултета за 2017, 2018. и 2019. годину;
6. Био је координатор или члан Тима за промоцију Правног факултета

Универзитета у Источном Сарајеву у 2017, 2018, 2019. и 2020. години који је
организовао предавања у свим средњим школама од Требиња до Добоја, дане
отворених врата на Палама и у Бијељини, кампању у медијима и на
друштвеним мрежама;
7. Био је председник Библиотечког одбора на Правном факултету, од 2010. до
2019. године, чији је и сада члан, а у том периоду библиотечки фонд је
утростручен, тј. увећан за 10591 библиотечку јединицу, а уведено је и десетак
нових библиотечких услуга, те набављена сва службена гласила СР БиХ и
СФРЈ објављена до 1992. године;
8. Председник је Подружнице Удружења правника Републике Српске за регију
Бијељина, од јула 2017. године до данас;
9. Био је члан Председништва Удружења правника Републике Српске, од јула
2017. године до децембра 2019. године;
10. Члан је Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе
Републике Српске, биран у три мандата, од 2008. године па до данас;
11. Председник је Координационог одбора синдиката Универзитета у Источном
Сарајеву, биран у три мандата, од 2008. године па до данас;
12. У својству председника Координационог одбора синдиката Универзитета у
Источном Сарајеву, учествује у раду Управног одбора Универзитета без права
гласа али са правом учешћа у расправи, од 2008. године па до данас;
13. Председник је Синдикалне организације Правног факултета Универзитета у
Источном Сарајеву, биран у четири мандата, од 2006. године па до данас;
14. Члан је Надзорног одбора СПКД „Просвјета“, најстаријег културнопросветног друштва на простору БиХ, од 2017. године до данас.
Учешће у законодавним комисијама и комисијама за израду општих правних аката:
1. Био је члан Радне групе за израду Нацрта закона о високом образовању
Републике Српске из 2017. год.;
2. Био је члан Радне групе за израду Нацрта закона о службеној употреби
језика и писама Републике Српске из 2017. год.;
3. Био је члан Радне групе за израду Нацрта закона о високом образовању
Републике Српске из 2016. год.;
4. Био је члан Радне групе за израду Предлога закона о звањима Републике
Српске из 2013. год.;
5. Био је члан Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама
Породичног закона Републике Српске из 2010. год.;
6. Члан је Радне групе за израду Преднацрта статута Универзитета у
Источном Сарајеву, а био је члан исте комисије у 2011. год.;
7. Био је члан Радне групе за израду Статута Правног факултета
Универзитета у Источном Сарајеву у 2012. год.;
8. Био је члан више комисија за израду општих правних аката из наставнонаучне делатности Универзитета и Факултета.
Учешће у научним и стручним пројектима:
1. Пројектни је асистент на Правној клиници „Заштита од насиља у породици“ у
оквиру пројекта који је подржан средствима Амбасаде САД у БиХ на основу
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Програма малих грантова Комисије за демократију (Democracy Commission
Small Grants Program). Овај пројекат спроводи Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву у периоду од децембра 2019. до марта 2021. године на
Палама;
Био је учесник и главни правни саветник на пројекту израде Акционог плана
запошљавања Града Бијељина, који је у периоду јул–август 2019. израђивао
Одсек за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина;
Био је координатор на Правној клиници „Правда за дјецу“, која се у
организацији Центра за људска права из Мостара и Правног факултета
Универзитета у Источном Сарајеву одржала у децембру 2018. год. у
Бијељини, у склопу Пројекта „Правда за свако дијете”, који у БиХ проводи
UNICEF у сарадњи са Шведском агенцијом за развој (Sida), Швајцарском
кооперацијом за развој (SDC) и надлежним ресорним министарствима и
институцијама на нивоу БиХ, ентитета и кантона;
Био је учесник и главни правни саветник на међународном пројекту под
називом „Child Protection Index 2.0.“, који под покровитељством UNDP, ЕУ,
ChildPact, World Vision, BMZ Germany и др., у склопу регионалног пројекта у
коме учествује девет држава, спроводи Мрежа „Снажнији глас за дјецу“ из
БиХ. Циљ Индекса је да се у складу са Приручником за спровођење
Конвенције УН о правима дјетета (Implementation Handbook for the Convention
on the Rights of the Child) који је објавио UNICEF, уради анализа примене
појединих чланова Конвенције у правним системима Републике Српске,
Федерације БиХ, Брчко Дистрикта БиХ и БиХ, а с циљем израде
Алтернативног извештаја о примени Конвенције о правима детета који се
подноси Комитету за права детета при УН; R96
Био је учесник и главни правни саветник на пројекту под називом Ревизија
Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити и
збрињавању деце затечене у прошењу, потписаног 2013. године између
Општине Бијељина, ЦЈБ Бијељина, ЦСР Бијељина и Удружења грађана
„Отахарин“ из Бијељине, а који се од октобра 2017. па до краја године
спроводио на подручју Града Бијељина, и који је окончан потписивањем
новог, измењеног и допуњеног протокола; R98
Био је учесник и правни саветник Пројекта под називом „Превенција
сексуалног и родно заснованог узнемиравања на универзитетима у БиХ“, који
је у периоду од јула 2017. па до фебруара 2018. године спровела Атлантска
иницијатива уз подршку Амбасаде СР Њемачке, који је окончан усвајањем
смерница за превенцију сексуалног узнемиравања на појединим факултетима
Универзитета у Сарајеву;
Био је координатор на Правној клиници „Правда за дјецу“, која је у
организацији Центра за људска права у Мостару и Правног факултета
Универзитета у Источном Сарајеву одржана у мају и јуну 2017. год. на
Палама, у склопу Пројекта „Правда за свако дијете”, који у БиХ проводи
UNICEF у сарадњи са Шведском агенцијом за развој (Sida), Швајцарском
кооперацијом за развој (SDC) и надлежним ресорним министарствима и
институцијама на нивоу БиХ, ентитета и кантона;
Био је члан организационих одбора једанаест научних скупова
(класификованих као међународни научни скуп, скуп са међународним
учешћем и научни скуп републичког значаја) које је организовао Правни

факултет Универзитета у Источном Сарајеву у периоду од 2007. до 2020.
године;
9. Био је члан Програмског одбора IV Међународне научне конференције
„Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis
Communautaire) Европске уније – стање у Босни и Херцеговини и искуства
других“, која је требало да се одржи 20. марта 2020. (али није одржана уживо
због пандемије), у суорганизацији Истраживачког центра Бања Лука (Think
Tank Banja Luka), Института за упоредно право из Београда (Institute of
Comparative Law Belgrade) и Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву.
10. Био је члан организационих одбора трију школа родне равноправности које је
организовао Универзитет у Источном Сарајеву у сарадњи са UN Women BiH,
USAID BiH и Гендер центром Владе Републике Српске током 2013, 2014. и
2016. год. на Палама.
Чланство у уређивачким одборима:
1. Био је уредник Зборника радова међународног Научног скупа поводом Дана
Правног факултета, „Право, традиција и промјене”, Том 1 и Том 2, Правни
факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2020; R36
2. Приредио је зборнике сажетака са VIII и IX међународног Научног скупа
поводом Дана Правног факултета који су одржани 2019. и 2020. год.; R36
3. Члан је Међународног редакционог одбора научног часописа Зборник радова
Правног факултета у Нишу, од 1.1.2019. године па до данас, категорије М24
– часопис међународног значаја верификован посебном одлуком матичних
одбора;
4. Члан је и секретар Редакционог одбора научног часописа Годишњак Правног
факултета у Источном Сарајеву, од 2010. године па до данас;
5. Члан је и секретар Редакционог одбора стручног часописа Годишњак
студената Правног факултета у Источном Сарајеву, од 2013. године па до
данас;
6. Био је уредник Зборника студентских есеја са Школе родне равноправности,
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2016;
R66
7. Био је члан организационих и/или уређивачких одбора једанаест научних
скупова које је организовао Правни факултет Универзитета у Источном
Сарајеву;
8. Био је члан редакционих одбора који су писали монографије Правног
факултета поводом 65. и 70. годишњице постојања и рада;
9. Технички и језички је припремио сва периодична издања која је издао Правни
факултет Универзитета у Источном Сарајеву од 2010. год. до данас
(Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Годишњак студената
Правног факултета у Источном Сарајеву, зборници радова са научних
скупова, зборници сажетака са научних скупова и монографије Факултета),
као и многа монографска и периодична издања Правног факултета од 2005. до
данас. Укупно око четрдесет издања;
10. Био је рецензент радова објављених у часопису Страни правни живот у 2020.
год., Београд, категорије М51 – врхунски часопис националног значаја;

11. Био је рецензент радова објављених у Зборнику радова Међународног научног
скупа од посебног значаја „Трансформативне технологије: правни и етички
изазови XXI вијека“ / Collection of Papers of International Scientific Conference
of Special Importance: “Transformative Technologies: Legal and Ethical
Challenges of the 21st Century”, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци,
Центар за биоетичке студије и УНЕСКО-ва Катедре за биоетику (Европска
секција), Бања Лука, 2020;
12. Био је рецензент радова објављених у Зборнику радова Осмог међународног
научног скупа „Дани породичног права“, Правни факултет Универзитета
„Џемал Биједић“, Мостар, 2020;
13. Био је рецензент радова објављених у часопису Правна ријеч, бр. 62/2020,
Бања Лука, у коме су објављени радови са научног скупа републичког значаја
Седамнаестог савјетовања правника Октобарски правнички дани на тему
„Изградња и функционисање правног система“;
14. Био је рецензент радова објављених у Зборнику радова научног скупа са
међународним учешћем „Право и вриједности“, Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2019;
15. Био је рецензент рукописа Право за 2. разред, занимање: пословно-правни
техничар за потребе издавања од стране Завода за уџбенике и наставна
средства из Источног Сарајева, 2019.
16. Био је члан Редакционог одбора за писање Монографије поводом 100 година
рада и постојања Гимназије „Филип Вишњић“, Бијељина 2019;
17. Био је рецензент радова објављених у Зборнику радова Шестог међународног
научног скупа „Дани породичног права“, Правни факултет Универзитета
„Џемал Биједић“, Мостар, 2018;
18. Био је рецензент монографије проф. др Петра О. Дмитровића у којој је описан
кривични поступак против аутора за наводно учињени ратни злочин, под
називом Животни пут једног пуковника, други део, издавач ИП Младост,
Бијељина 2018;
19. Био је рецензент приручника проф. др Стева Р. Пашалића и осталих коаутора,
под називом Популациона политика у образовању Републике Српске, издавач
Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Бијељина 2017;
20. Био је рецензент радова објављених у Зборнику радова Научног скупа
„Двадесет година Дејтонског мировног споразума“, Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2017.
Учешће на научним и стручним скуповима:
Кандидат је био учесник са саопштењем или дискусијом на четрдесетак
научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Између осталог,
кандидат је учествовао на традиционалним скуповима из области права као
што су: Сусрети Копаоничке школе природног права; Научни скуп поводом
Дана Правног факултета; Октобарски правнички дани; Дани породичног
права; Саветовање кривичара на Златибору; скуповима које организују правни
факултети у Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици. Осим тога, кандидат
је учествовао и на периодично и повремено одржаваним међународним и
националним научним и стручним скуповима које су одржавале многе друге
научне и стручне установе и организације из земље и иностранства.

Награде, стипендије и признања:
1. Удружење деце погинулих бораца „Насљеђе“, Градски одбор Бијељина,
Захвалница за допринос у раду Удружења, као и побољшању положаја деце
погинулих бораца и њихових породица, јул 2017. год.;
2. СПКД „Просвјета“, Градски одбор Бијељина, Захвалница за допринос у
неговању квалитета Републичке културне манифестације „Вишњићеви
дани“, новембар 2018. год., новембар 2017. год., новембар 2016. год.,
новембар 2015. год.;
3. Стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ на трећем циклусу студија, мај 2012.
год.;
4. Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова при Влади
Републике Српске, Захвалница за успешну сарадњу и допринос унапређењу
равноправности жена и мушкараца у Републици Српској, март 2012. год.;
5. СО Бијељина, Златна значка Општине Бијељина за афирмисање писма и
језика и очување народне традиције, јул 2002. год.
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10
Након што је констатовала да је једина пристигла пријава на Конкурс уредна,
потпуна и благовремена, Комисија је интервју заказала за петак, 29.01.2021. године, у
Одељењу Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву у Бијељини. С
обзиром на то да акти Универзитета допуштају да се интервју обави пред два члана
комисије, у случају спречености једног члана комисије, интервјуу су присуствовали
проф. др Станка Стјепановић, председник Комисије и проф. др Слободан И. Панов,
члан Комисије. Члан Комисије, проф. др Драгица Живојиновић из оправданих
разлога није била у могућности да присуствује интервјуу.
Интервјуу је приступио пријављени кандидат, др Димитрије Ћеранић. Комисија
се састала са кандидатом и обавила стручни разговор уз постављање питања из
грађанскоправне научне области, на која је кандидат дао задовољавајуће одговоре.
Чланови Комисије разговарали су са кандидатом о његовом досадашњем научном и
наставном раду. Кандидат је навео да је професионално везан за Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву од 2005. године, када је биран у звање асистента
на ужу научну област Грађанско право. Након успешно обављеног интервјуа, и
прегледане приложене документације, Комисија је једногласно донела закључно
мишљење.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ

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.)
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ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93.
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ11
С обзиром на то да је Законом о високом образовању предвиђено да кандидат за
избор у научно-наставно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама треба да одржи предавање, а да је кандидат др Димитрије Ћеранић већ
изводио наставу на високошколским установама од 2005. год. до данас, у звању
асистента, вишег асистента и доцента, предавање није одржано.
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 Димитрије Ћеранић
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
избор у звање12
испуњава
испуњава)
Један изборни период у
Сенат Универзитета у Источном
звању доцента
Сарајеву, одлука бр. 01-С-270Испуњава
XIV/16 од 26.05.2016. године,
избор у звање доцента
Најмање пет научних
Три (3) рада R33, из уже научне
радова из области за коју
области
се бира, објављених у
Два (2) рада R44, из уже научне
научним часописима и
области
зборницима са рецензијом
Два (2) рада R53, из уже научне
Испуњава
након избора у звање
области
доцента
Један (1) рад R63, из уже научне
области
Један (1) рад R61, из уже научне
области
Два (2) рада R34, из уже научне
области
Објављена књига (научна
Научна монографија објављена
књига, монографија или
2020. године
универзитетски уџбеник)
ISBN 978-99938-57-56-3
или патент, односно
УДK 347.633:347.65/.68
оригинални метод у
COBISS.RS-ID 130014465
Испуњава
одговарајућој научној
области, признат као
заштићена интелектуална
својина, након избора у
звање доцента
Да је кандидат био члан
Био је члан Комисије за оцену и
Испуњава
комисије за одбрану
одбрану докторског рада, Правни
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
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магистарског или
докторског рада, или има
менторство кандидата за
степен другог циклуса

факултет у Приштини са
привременим седиштем у
Косовској Митровици, Одлука бр.
548/18 од 2.10.2018. год., одбрана
докторске дисертације 15.6.2019.
год.

Има менторство кандидата за
степен другог циклуса, Правни
факултет Универзитета у Бањој
Луци, Одлука бр. 12/3.1255-I-6/19
од 17.1.2020. год.
Вредновање наставничких
У периоду од последњег избора у
Испуњава
способности у оквиру
звање до данас, на свим
система квалитета
предметима и у свим семестрима
универзитета
кандидата су оцењивала укупно
254 студента који су написали 96
похвала и шест препорука и
примедби.
Просечна оцена добијена на
основу збира просечних оцена
кандидата постигнутих на
студентској анкети износи 4,95
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
На објављени Конкурс за избор наставника у звање ванредног професора или
доцента за ужу научну област Грађанско право, благовремено се пријавио један
кандидат, др Димитрије Ћеранић, који је поднео уредну пријаву.
Након анализе и оцене свеукупне научне и наставне активности кандидата, а у
складу са одредбама Закона о високом образовању Републике Српске и Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,
Комисија је проучила правни основ за избор кандидата у звање ванредног професора
или доцента за ужу научну област Грађанско право, те подноси овај извештај.
Кандидат др Димитрије Ћеранић испуњава све законске услове за избор у звање
ванредног професора прописане чланом 77 Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18,
26/19), чл. 148 и 149 Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чл. 5, 6 и 38
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у
Источном Сарајеву.
Кандидат др Димитрије Ћеранић у звању доцента држао је наставу на првом и
другом циклусу студија на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву на
предметима са уже грађанскоправне научне области од 2016. године па до данас.
Осим тога, у два наврата кандидат је држао гостујућа предавања на мастер студијама
на Правном факултету Универзитета у Београду, једно предавање адвокатима и
адвокатским приправницима Збора адвоката регије Бијељина, више предавања
студентима у оквиру правних клиника и школа родне равноправности, те обуку за
стицање одређених правничких вештина. Оцене и бројни коментари са анонимних
студентских анкета, указују на задовољство студената одржаном наставом.

Др Димитрије Ћеранић аутор је укупно 35 радова. Након избора у звање
доцента из 2016. год., кандидат је аутор једне научне монографије, девет научних
радова штампаних у целини и два рада штампана у изводу. Кандидат је 2020. године
објавио научну монографију из уже научне области Грађанско право, коефицијента
компетентности R41. Преосталих 11 радова објављених у последњих пет година
такође су из поменуте уже научне области. Ови радови објављени су у научним
часописима и зборницима са рецензијом, коефицијента компетентности R33, R44,
R53, R61, R63 и R34. У свим поменутим радовима аутор се користио примереном
научном методологијом, проучавајући актуелне теме правне науке, претежно из
области наследног и породичног права.
Кандидат је био члан комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације,
а ментор је на изради једног мастер рада. Осим овога, кандидат је још пет пута био
члан комисија за оцену и одбрану мастер радова на факултетима Универзитета у
Источном Сарајеву и Универзитета у Бањој Луци, као и две комисије за избор у
звање на правним факултетима у Косовској Митровици и Бањој Луци.
Кандидат је био учесник четрдесетак научних и стручних скупова у земљи и
иностранству. Осим научне и наставне делатности, кандидат је у периоду од избора у
звање доцента остварио и веома садржајне и обимне активности у правној струци,
националној и међународној сарадњи и организацији научних скупова те културном
раду.
На основу увида у целокупну научноистраживачку, образовну и стручну
активност, мишљења смо да је др Димитрије Ћеранић, доцент на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, у свом досадашњем раду постигао запажене
научне, педагошке и стручне резултате, који га квалификују за избор у више звање.
Стога, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Правног
факултета Универзитета у Источном Сарајеву да усвоји овај извештај и предложи
Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да
Др Димитрија Ћеранића изабере у звање ванредног професора за ужу
научну област Грађанско право.

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. ______________________________________, председник
Др Станка Стјепановић, редовни професор, ужа научна
област Грађанско право, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву
2. ____________________________________________, члан
Др Слободан И. Панов, редовни професор, ужа научна
област Грађанско право, Правни факултет Универзитета у
Београду
3. ____________________________________________, члан
Др Драгица Живојиновић, редовни професор, ужа научна
област Грађанско право, Правни факултет Универзитета у
Крагујевцу
Место: Хртковци / Београд / Крагујевац
Датум: 30.01.2021. године

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. ________________________________

