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НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

доцента, ужа научна област Историја новог вијека. 
 

Одлуком Научно-наставног већа Филозофског факултета у Палама, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број ННВ: 1290/22од 7. јуна 2022. године, именовани смо у Комисију за разматрање 

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

Српске“ од 01. јуна 2022. године, за избор у академско звање доцента, ужа научна област 

Историја новог вијека. 

 

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 Сузана Рајић, редовни професор, председник 

Научна област: Хуманистичке науке 

Научно поље: Историја  

Ужа научна област: Историја српског народа у новом веку 

Датум избора у звање: 08.07.2015. 
Универзитет: Универзитет у Београду 

Факултет: Филозофски факултет, Београд 

2. проф. др Драга Мастиловић, ванредни професор, члан 

Научна област: Хуманистичке науке 

Научно поље: Историја и археологија 

Ужа научна област: Историја савременог доба 

Датум избора у звање: 14.07.2019. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Филозофски факултет, Пале 

3. доц. др Маја Лаковић, доцент, члан 

Научна област: Хуманистичке науке 

Научно поље: Историја и археологија 
Ужа научна област: Историја новог вијека 

Датум избора у звање: 05.05.2021. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Филозофски факултет Пале 

 

 

 

 

 

 

1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног или умјетничког поља, од којих је најмање 

један из уже научне или умјетничке области 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 пријавило се један кандидат: 

1. др Славиша (Миливоје) Вулић 

2
2
.  

 

 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући Закон о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Правилник о 

условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка 

звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/22), Статут Универзитета у 

Источном Сарајеву и Правилник о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 

кандидатима за изборе у звања, Научно-наставном/Умјетничко-научно-наставном 

вијећу Филозофског факултета/академије и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 

подноси сљедећи извјештај на даље одлучивање: 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
 

 
 

IПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса,орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 26.05.2022. 
Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 01.06.2022. 
Број кандидата који се бира 

1 (један) 

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

Доцент, ужа научна област: Историја новог века 
Број пријављених кандидата 

1 (један) 
 

 

 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Славиша (Миливоје) Вулић 
Датум и мјесто рођења 

31.08.1977. Невесиње 
Установе у којима је кандидат био запослен 

Средњошколски центар „Алекса Шантић“ Невесиње (2003–2009); Филозофски факултет 

Пале 
Звања/радна мјеста 

 

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



 

 

Дипломирани историчар/Професор историје; асистент, виши асистент 
Научна област 

Историја новог века 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Удружење историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“, члан управног одбора 
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Београд, 2004. 
Назив студијског програма,излазног модула 

Историја 
Просјечна оцјена током студија3,стечено академско звање 

9.57, дипломирани историчар 
Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, 2016. 
Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 
Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 

10.00, магистар историје 
Наслов магистарског/мастер рада 

„Босна и Херцеговина у политици Аустро-Угарске према Османском царству на 

Берлинском конгресу“ 
Ужа научна/умјетничка област 

Историја новог века 
Докторат/студије трећег циклуса 

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

Филозофски факултет Београд, 11.04.2022. 
Наслов докторске дисертације 

„Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и прве године управе (1878–1882)“ 
Ужа научнао бласт, стечено академско звање 

Историја српског народа у новом веку; доктор историјских наука  
Претходни избори у звања (институција,звање и период) 

1.Филозофски факултет, Пале: асистент за ужу научну област Историја новог века, од 
23.12.2008. 

24.Филозофски факултет, Пале: виши асистент за ужу научну област Историја новог 

века, од 26.12.2012; реизбор од 26.12.2017. 
3.НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

• Славиша М. Вулић, Просвјетне прилике у Херцеговини под аустроугарском 

управом 1878-1918. године, Зборник радова са научног скупа „Наука и политика“, 

књига V-2, Пале 2011, стр. 107–115. 

• Славиша М. Вулић, Културно буђење Срба у Мостару под аустроугарском 

управом, Зборник радова са научног скупа „Наука и идентитет“, књига VI-2, Пале 

2012, стр. 47–59. 

• Славиша М. Вулић, Суђење атентаторима и њиховим непосредним помагачима, 

Зборник радова са научног скупа историчара „Сарајевски атентат“, Гацко 2014, 

стр. 265–284. 

• Славиша М. Вулић, „Босанско питање“ у спољној политици Двојне монархије 



 

 

(1871-1878) – пут ка окупацији, „Радови Филозофског факултета“, књига 17, Пале 

2015, стр. 47–66. 

• Славиша М. Вулић, Босна и Херцеговина у спољној политици Хабзбуршке 

монархије (до 1871. године), Зборник радова са научног скупа „Наука и 

евроинтеграција“, књига X-1, Пале 2016, стр. 63–74. 

• Славиша М. Вулић, Конзуларна мисија у Херцеговини 1875. године, Зборник 

радова са међународног научног скупа историчара „Херцеговачки устанак 1875-

1878.“, Гацко 2016, стр. 135–149. 

• Славиша М. Вулић, Османска царевина и питање Босне и Херцеговине на 

Берлинском конгресу, „Радови Филозофског факултета“, књига 18, Пале 2016, стр. 

147–163. 
Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

• Злочини геноцида над Србима у Сребреници у Другом свјетском рату, (Зборник 

докумената, 404 стр., коприређивач са: др Драга Мастиловић, др Дејана Васин, 

др Маја Николић, мр Маријана Млађеновић, мр Бојан Крунић, Димитрије 

Трифковић), Удружење историчара РС „Милорад Екмечић“, Републички центар 

за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица РС, Источно 

Сарајево – Бања Лука 2020. 

Зборник докумената Злочини геноцида над Србима у Сребреници у Другом светском 

рату настао је као резултат истоименог пројекта који су осмислили и реализовали 

професори и асистенти Катедре за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Универзитета у Источном Сарајеву, а који је суфинансирало Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе 

Републике Српске. Зборник је објављен уз подршку Центра за истраживање рата, ратних 

злочина и тражење несталих лица Владе Републике Српске и Удружења историчара 

Републике Српске „Милорад Екмечић“. Документи који се објављују у овом зборнику 

потичу из Архива Босне и Херцеговине у Сарајеву, Архива Југославије у Београду и 

Архива Србије у Београду. Ради се о документима из фондова Земаљске комисије за 

утврђивање злочина окупатора и њихових помагача за Босну и Херцеговину, затим 

Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача ДФЈ у 

Београду и Комесаријата за избеглице Недићеве владе у Београду. 

 

• Славиша М. Вулић, Завршне дипломатске припреме Аустро-Угарске за 

окупацију Босне и Херцеговине, Научни скуп „Наука и стварност“, Пале 2018, 

стр. 243–254. 

На Берлинском конгресу 1878. године Аустро-Угарска је добила право да изврши 

окупацију Босне и Херцеговине. Највећу сметњу у остварењу тог циља правила јој је 

Османска царевина која је своју сагласност дала тек након што јој је посебном 

декларацијом гарантовано да ће окупација бити привремена, да њоме султанова права 

неће бити угрожена и да ће се између две владе одмах након завршетка Конгреса постићи 

споразум о детаљима окупације. Не желећи да губи време аустроугарски министар 

спољних послова Ђула Андраши је већ два дана након завршетка Конгреса свом 

амбасадору у Цариграду Зичију послао упутства којима је Монархија са Османском 

царевином започела завршне дипломатске припреме за окупацију Босне и Херцеговине. 

Врло брзо се, међутим, показало да су две земље и даље имале потпуно супротстављене 

ставове. Султан и османска дипломатија плашили су се реакције народа уколико 

попусте, па су настојали да што је могуће дуже одуговлаче преговоре. Андрашију је чак 

изгледало да су у крајњем случају били спремнији да прихвате насилну окупацију, него 

да сами сносе кривицу за губитак провинција. Али, политика одуговлачења овај пут, за 

разлику од преговора током припрема за Берлински конгрес, није имала никаквих шанси, 



 

 

пошто је однос снага био знатно другачији. Аустро-Угарска је сада имала мандат за 

окупацију, а неки европски лидери, попут Бизмарка, саветовали су Андрашија да је 

изврши без обзира на став Порте. Истовремено, и ситуација у самој Босни и Херцеговини 

се све више заоштравала, стизале су вести о припремама становништва за отпор, па је 

све споменуто на крају утицало на аустроугарског министра да, већ након две седмице, 

одустане од преговора и препусти ствар војсци, која је у зору 29. јула отпочела операције.    

 

• Славиша М. Вулић, Дан одлуке – Босна и Херцеговина на дневном реду 

Берлинског конгреса, Зборник радова са научног скупа „Наука и стварност“, 

књига XIII-1, Пале 2019, стр. 266–279. 

Судбина Босне и Херцеговине било је ретко питање које је на Берлински конгрес стигло 

нерешено, пошто две кључне земље, Аустроугарска и Османска царевина нису биле у 

стању да у директним преговорима који су претходили Конгресу постигну договор. 

Разлог је лежао у чињеници да Османска царевина није била спремна да прихвати захтев 

Двојне монархије и допусти јој да анектира или окупира део њене територије, па је 

свесно одуговлачила преговоре надајући се да ће на Конгресу да добије повољније 

решења. Међутим, односи међу великим силама били су такви да она објективно, са 

својом изразитом слабошћу, није могла да спречи Аустроугарску да спроведе своје 

намере што се јасно показало на седници Конгреса на којој се расправљало о судбини 

Босне и Херцеговине. Захваљујући таквом односу снага, као и претходном договору Беча 

са осталим учесницима, дан одлуке био је у суштини само представа чији је сценарио 

написао министар спољних послова Аустроугарске Ђула Андраши: на предлог Велике 

Британије, до тада кључног савезника Османске царевине, Двојна монархија је 

директном подршком или непротивљењем свих великих сила добила право да окупира 

Босну и Херцеговину. Усамљена Турска могла је само да се огорчено супротставља, али 

све што је добила било је извесно одлагање коначне одлуке, као и претња да ће, не 

попусти ли, изгубити све што је до тада добила на Конгресу. Гледан у целини, дан одлуке 

за Босну и Херцеговину исцрпан је пример којих начела су се велике силе држале током 

преговора на Берлинском конгресу и истовремено добар показатељ колико мало рачуна 

се водило о интересима малих народа о чијој судбини се и одлучивало. 

 

• Славиша М. Вулић, Три српска листа о оставци митрополита Саве Косановића, 

Научни скуп "Осам вијекова Митрополије дабробосанске“, Фоча 2021. (у 

штампи). 

Личност која је у српском народу обележила почетне године аустроугарске окупације 

био је дабробосански митрополит Сава Косановић. Као први домаћи митрополит, након 

115 година непрестаног именовања страних личности, Косановић се истрајно борио за 

верска и национална права српског народа, без обзира на бројне проблеме са којима је 

при томе морао да се суочава. Када је средином 1885. године цариградском патријарху 

поднео оставку, његова одлука изазвала је велико интересовање окупационе управе и 

српског становништва, како због великог значаја који је имао, тако и због нејасних 

разлога самог чина. Трагајући за одговором, аустроугарски службеници су пратили 

иступања самог Косановића, а истовремено велику пажњу привукла су им три чланка 

објављена у листовима изражене националне оријентације - Србобран, Застава и 

Београдски дневник. Покушавајући да разумеју митрополитов корак и разјасне га својим 

читаоцима, сваки од њих изнео је бројне проблеме са којима је Косановић био принуђен 

да се суочава током обављања своје дужности. Било је јасно да су томе значајно 

допринеле аустроугарске власти, али је Србобран заузео нешто мекше гледиште 

бацивши кривњу прије свега на обичне чиновнике, док су Застава и Београдски дневник 

испољили знатно оштрији став. Заједничко за сва три листа била је пуна подршка 



 

 

личности митрополита. Ако већ нису могли да утичу на његов останак на положају, 

споменути листови су својим писањем значајно допринели да се у српској јавности 

формира позитиван став о деловању знаменитог националног борца Саве Косановића. 
 

3 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се закандидате који се 

бирају у звање асистента и вишег асистента. 
4 Навести све претходне изборе узвања. 
5 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 
релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

4.ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Кандидат Славиша Вулић је изводио вежбе на сљедећим предметима: Српска и 

балканска историја XV и XVI вијека; Српска и јужнословенска историја 1790–1878. 

године; Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека; Српска и јужнословенска 

историја 1878–1914. год; БиХ под аустроугарском влашћу; Историјска географија; 

Национална историја. 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

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

којима је кандидат ангажован,гостујућа настава, менторство6) 

Кандидат Славиша Вулић је у наведеном периоду изводио вежбе на сљедећим 

предметима: Српска и балканска историја XV и XVI вијека; Српска и јужнословенска 

историја 1790–1878. године; Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека; Српска 

и јужнословенска историја 1878–1914. год; БиХ под аустроугарском влашћу; 

Историјска географија; Национална историја; Национална историја раног новог 

вијека I; Национална историја раног новог вијека II; Национална историја позног 

новог вијека I; Национална историја позног новог вијека II. 
Резултати анкете7 

Кандидат је постигао веома добре резултате у настави, о чему сведоче оцене студентске 

анкете, у којој студенти оцењују наставни рад сваког наставника и сарадника 

појединачно за сваки семестар оценом од 1 до 5. Током последње анкете (2021/22) 

кандидат је остварио просечну оцену 4,86. 
Информација о одржаном приступном предавању8 

С обзиром на то да кандидат већ годинама изводи наставу на Филозофском факултету 

Пале, није било потребе за одржавањем посебног часа пред Комисијом. 
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 делатности. 

 

Са колегама са Катедре кандидат је учествовао на три научно-истраживачка пројекта: 

• „Друштвена историја Босне и Херцеговине“ (2009–2011), руководилац академик 

Ђуро Тошић, Министарство науке и технологије Републике Српске; 

• „Континуитет трајања српског народа западно од Дрине - историјске основе 

настанка Републике Српске“, руководилац др Драга Мастиловић, уговор 

закључен 2014, Министарство науке и технологије Републике Српске; 

• „Злочини геноцида над Србима у Сребреници у Другом свјетском рату – зборник 

докумената“ 2019. година, руководилац доц. др Дејана Васин, Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске.   

 

 

Други кандидати сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 
 

 

 

 

 

 



 

 

6. РЕЗУЛТАТИ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9 

Комисија је дана 15.07.2022. године, у 12.00 сати на Филозофском факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву обавила интервју са кандидатом који се пријавио на конкурс објављен у 

дневном листу “Глас Српске“ 1.6.2022. године, за избор у академско звање доцента, ужа научна 

област Историја новог вијека. На основу обављеног интервјуа у присуству два члана Комисије 

закључак је да пријављени кандидат, др Славиша Вулић има развијене способности и 

компетенције за бављење научно-истраживачким радом, те велико искуство и постигнут успјех 

у раду са студентима у настави. Показао је да прати савремена истраживања из области за коју 

се бира кроз своје до сада објављене публикације, као и кроз идеје које тек планира да реализује. 

На основу наведеног закључено је да кандидат испуњава услове да буде изабран у звање доцента 

за ужу научну област Историја новог вијека. 
 

 

 

 

 

 

6 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и презиме 

кандидата, факултет,ужу научну област рада. 
7 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
8 Кандидат за избор у научно-наставно или умјетничко-наставно звање, који није раније изводио наставу 
на високошколској установи, дужан је да, пред комисијом коју формира вијеће чланице Универзитета, 
одржи предавање из области за којусе бира. 
9 Интервју 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 (Интервју 

подразумијева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервју у коме се наводи датум, 

вријеме и мјесто одржавања интервјуа). 



 

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава 

условеза избор у звање или их не испуњава, уз обавезно констатовање да ли се на 

кандидата односе минимални услови за изборе у звања из Закона о 

високомобразовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 

84/12,108/13,44/15, 90/16,31/18, 26/19и40/20) или из Закона о високомо бразовању 

(„СлужбенигласникРепубликеСрпске“,број: 67/20). 
Први кандидат др Славиша Вулић 

На кандидата се примењују минимални услови за избор у звање из Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 
108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20)“10 
Минимални услови за 
избор у звање11 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Навести кумулативно 

прописане минималне 
услове за избор у звање 

  

Има научни степен доктора 

наука у одговарајућој 

научној области 

Испуњава услов Кандидат је 11. 4. 2022. 

одбранио докторску 

дисертацију„Аустроугарска 

окупација Босне и Херцеговине и 

прве године управе (1878–1882)“,  

из одговарајуће научне области –

Историја новог века, за коју се и 

бира доцент. 

Има најмање три рада из 

области за коју се бира, 

објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом 

Испуњава услов Кандидат има прописан број радова 

из области за коју се бира. Сви су 

објављени у научним часописима и 

зборницима са рецензијом и 

достављени комисији. 

Показане наставничке 

способности 

Испуњава услов Из области за коју се бира доцент, 

кандидат је изводио вежбе, најпре 

као асистент, а затим и као виши 

асистент, и од стране студената је 

добио веома добре оцене. 
. 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за првог) 

/ 

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

научну/умјетничку област) са образложењем приједлога комисије. Уколико један 

или више кандидата задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, 

комисија мора дати образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно 
и јасно. 
 
Увидом у приложену документацију утврђено је да пријављени кандидат, др 
Славиша Вулић испуњава све законом прописане услове за избор у звање доцента 
за ужу научну област Историја новог вијека. 
Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског 



 

 

факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да др Славишу Вулића 
изабере у звање доцента за ужу научну област Историја новог вијека. 

 

 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

 

1.  др Сузана Рајић, редовни професор, Филозофски факултет 

Универзитета у Београду, предсједник 

 

 

 

_________________________________ 
 

2.  др Драга Мастиловић, ванредни професор, Филозофски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву,члан 

 

 

 

_________________________________ 
 

3.  др Маја Лаковић, доцент, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву,члан 

 

 

 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Навести „Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 

104/11,84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20)“ или „Закона о високом образовању 

(„Службенигласник Републике Српске“, број: 67/20)“, у зависности да ли кандидат користи право на 

избор поусловима који су важили прије ступања на снагу важећег Закона о високом образовању. 
11 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана81, 

82, 83. и 90. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“,број: 67/20) или на 

основу члана 77, 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), односно на основу члана  37, 38. и 39. 

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



 

 

 

 
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 саставни дио 

овог извјештаја комисије. 

НЕ 

 

 

 

Мјесто: Београд-Пале 

Датум: 28.07.2022. 


