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НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

доцентa, ужа научна област: Пословно право и право друштава 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета у Палама ,Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ:    428/18 од 1.3.2018 године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 28.02.2018. године, за избор у академско звање доцента,ужа научна 

област : Пословно право и право друштава 

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије 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.   Станка Стјепановић,редовни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Грађанско право 

Датум избора у звање: 23.12.2010. 

Универзитет: Универзитет Источно Сарајево 

факултет/академија : Правни  факултет Пале  

2.  Марко Рајчевић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна/умјетничка област : Пословно право и право друштава 

Датум избора у звање: 31.3.2003. 

Универзитет : Универзитет Бања Лука 

факултет/академија: Правнии факултет Бања Лука 

3. Зоран Васиљевић , доцент, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна/умјетничка област : Пословно право и право друштава 

Датум избора у звање:  25.06.2013. 

Универзитет : Универзитет Бања Лука 

факултет/академија: Правнии факултет Бања Лука 

 

На претходно наведени конкурс  су се јавила три кандидата: мр Миленка Милићевић, 

др Дамјан даниловић и др Дијана Савић Божић, с тим да је пријава мр Миленке 

Милићевић непотпуна и није узета у разматрање. Пријаве др Дамјана Даниловића и 

др Дијане Савић Божић су биле потпуне и благовремене и као такве узете у 

разматрање.   



 

 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

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

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 39 Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном  вијећу Економског факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј 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 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 22.2.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 28.02.2018.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 

Звање: Доцент, УНО: Пословно право и право друштава 

Број пријављених кандидата 

3(три) од којих је једна пријава непотпуна и није узета у разматрање 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Дамјан (Чедо) Даниловић 

Датум и мјесто рођења 

3.8.1984. године, Фоча 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет Источно Сарајево-Економски факултет Пале 

Звања/радна мјеста 

Референт за правне послове, Асистент и Виши асистент 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Члан Удружења правника у привреди Србије, члан организационог одбора 

конференције Јахорински пословни форум, председник управног одбора 



 

 

микрокредитне фондације Pro Fin, члан научног већа Научно-истраживачког 

института Економског факултета. 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Пале, 2003-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,52, дипломирани правник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Бања Лука, 2009-2013 

Назив студијског програма, излазног модула 

Смер: Пословно правни 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,5, магистар правних наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Правна дејства стечаја по прописима Републике Српске“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Пословно право и право друштава 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Правни факултет Бања Лука , 15.9.2016., 18.10.2017. 

Наслов докторске дисертације 

„Специфичности корпоративног упрвљања у банкарском сектору БиХ-правни 

аспекти“ 

Ужа научна област 

Пословно право и право друштава 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Универзитет Источно Сарајево, асистент 2008-2012 

2. Универзитет Источно Сарајево, виши асистент 2013-2018 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1. Дамјан Даниловић, Остваривање принципа(не) равноправности, Зборник 

радова  Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву „Начела и 

вриједности правног система-норма и пракса“, Пале, 2012. 

 

           Аутор се у овом раду бавио принципом равноправности  у правном систему, односно идејом    

остваривања једаких права различитих правних субјеката. Анализирани су различити аспекти 

и друштвне чињенице које утичу на његово остварење који су систематизовани у три облика. 

Први облик јесте непосредна законска дискриминација која настаје када закон директно 

дискриминише одређене категорије субјеката, као што је немогућност да у чланство 

Предсједништва БиХ и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ буду бирана и лица 

других националности, сем Срба, Хрвата и Бошњака. Други облик неравноправности је везан 

за случајеве непримјеивања закона, усљед чега одређена лица за себе успијевају да избјегну 

примјену правних правила и тиме буду привилеговани. Посредна законска дискриминација је 



 

 

трећи облик, који се везује за ситуације када правни прописи не омогућавају да се у потпуност 

оствари равноправност, као што су случајеи парничења двије имовински неравноправне 

стране, гдје имућнија страна може обезбиједти квалитетније заступање на суду, поготово што 

је у прничној процедури истражно начело уступило мјесто расправном начелу, затим 

различити облици неравноправности које узрокује представничка демократија која већинским 

одлучивањем  може узроквати неравноправност. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Дамјан Даниловић, Правни систем БиХ, препрека или подстицај 

предузетништву? Зборник радова конференција јахорински пословни дани 

предузетништва гастрономије и туризма, Јахорина, 2013. 

 
Различити су аспекти у којима постизање одређених економских циљева зависи од 

уређености правног система. У овом раду су анализирани различити недостаци  правног 

оквира БиХ и контексту развоја предузетништва као важног чиниоца економског раста. 

Устав и закони промовишу различите правне принципе који иду у прилог развоју 

предузетништва, који у пракси и нису толико заступљени. Поштовање права је услов развоја 

предузетништва, гдје  БиХ има бројне недостатке, као што су  висока присутост корупције, 

сложеност административног апарата, друштво пост-ратног периода, присутна правна 

несигурност у имовинско-правним односима, претерано администрирање државних служби у 

вези са поступцима административних дозвола, неуређен систем државног субвенционисања, 

сложене процедуре оснивања бизниса и високи трошкови. Посебна тешкоћа за предузетнике 

јесу високе пореске обавезе, које гурају предузетништво у сиву економију. Аутрор је  за 

сваки од сегмената дао сопствене предлоге превазилажења постојећег стања. 

 

2. Дамјан Даниловић, Испуњавање акредитивних обавеза у поступку стечаја, 

Часопис Рачуноводство и пословне финансије, Сарајево, 2013.; 

 

 
     Рад се бави тачком колизије акредитивних и стечајних принципа.  Акредитив као специфичан  

начин извршења новчаних обавеза треба да омогући сигурну наплату потраживања и заштити 

узајамне интересе платиоца и примаоца плаћања. Стечј као специфично стање у коме се треба 

спровести колективно и равномјерно намирење повјерилаца доводи до успостављања 

другачијих односа у вези са формирањем, управљањем и расподелом стечајне масе. Стечајна 

регулатива неминовно утврђује принцип одлучивања стечајног управника о закљученим а 

неизвршеним уговорним односима, све у циљу оптимизације постављених стечајних 

прицнипа. Неопозиви акредитиви као најсигурније средство наплате дерогирају слободу 

одлучивања стечајног управника, будући да банка не може опозвати неопозиви акредитив. 

Аутор закључује да овај изузетак треба и даље да остане у легислативи, јер би увођење 

опозивости акредитива утицало на  исчезавање повјерења у сигурност наплате путем 

акредитива као битног чиниоца његове егзистенције у правном животу. 

 

3. Борка Поповић, Дамјан Даниловић, Правни и рачуноводствени аспекти 

стечаја предузећа, Зборник радова Економског факултета у Источном 

Сарајеву; Пале,  2013.; 

 
       Правни системи морају стечајним принципима омогућити дисциплиновање привредних    

субјеката, а у случају инсолвентности омогућити намирење поверилаца. Аутори су се у овом 

раду бавили питањем правног утврђивање стечајног разлога и практичним примјером 

показали рачуноводствено утврђивање стечајног разлога и расподјелу стечајне масе, 

доказујући да презадуженост(негативан нето капитал) и инсолвентност (дугорочна 

неликвидност) јесу стечајни разлози, те показали примену принципа равноправности 



 

 

поверилаца приликом расподеле стечајне масе. 

 

4.   Дамјан Даниловић, Промјене статуса инсолвентне компаније, Зборник радова  

„Економија и криза-треба ли нам нови одговор“, Андрићград, 2014. 

 
               Отварање стечаја у значаној мјери мијења дотадашње односе како унутар компаније, тако и 

између компаније и осталих заинтересованих страна. Имовина стечајног дужника постаје 

стечајна маса, као специфични имовински фонд из кога ће се намиривати повериоци. Аутор 

сугерише да у пракси мора бити дат акценат на побијање правних радњи како би стечајна 

маса била већа. Уписи у јавне регистре се врше по службеној дужности, али би домаћи оквир 

требало унапредити формирањем посебног сајта на коме би се благовремено објављивале 

информације о лицима у стечају, све у циљу заштите трећих лица. Ранији органи стечајног 

дужника губе пословну способност, она прелази на стечајног управника који обавља све 

радње у име и за рачун стечајног дужника, сем у случају савесности-оправданог не знања за 

отварање стечаја и предузимања радњи у циљу спречавања наступања штете за стечајног 

дужника.. Аутор сматра да је ради правне сигурности неопходно прописима прецизирати рок 

након кога не би било допуштено предузимање радњи ранијих органа ни у наведена два 

случаја. Забрана поште и обавезе обавештавања и сарадње су такође неопходне како би 

стечајни управник могао имати што целокупнија сазнања о стању имовине и обавеза, 

потенцијалним повериоцима и сл. будући да ове последње имају принудни карактер то је за 

њихово предузимање неопходна судска наредба, чиме је и ова промена у инсолвентној 

компанији добро конципирана. 

 

         5.   Дамјан Даниловић, Принцип конкуренције у закону о јавним набавкама БиХ 

наспрам института реорганизације стечајног дужника, Зборник радова 

Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву „Владавина права и 

правна држава у региону“, Пале, 2014. 

  
            Државни буџети годишње троше велика финансијска средства за јавне набавке. Закон о 

јавним набавкама треба да  буде добро конципиран са становишта омогућења  што веће 

конкуренције потенцијалних извршилаца јавних набавки како би се смањила јавна потрошња 

и повећао квалитет извршених услуга. У зависности од вредности набавке зависи и строгост 

принципа конкуренције. Високе врености набавки подразумевају објављивање међународних 

тендера, чиме се значајно повећава конкуренција. Изузетно, принцип хитности може утицати 

на ограничење конкуренције у различитим видовима које је закон  утвдио. Домаћи прописи 

путем обавезне транспарентности и права на жалбу настоје постићи уређен правни оквир. 

Аутор у овом раду даје једну нову идеју, која би потенцијално подстицала конкуренцију, чиме 

би се остварили и остали циљеви као што су смањење потрошње за јавне набавке, али и дала 

могућност опоравка  стечајним дужницима у фази стечајне реорганизације. Прописи о јавним 

набавкама не омогућавају стечајним дужницима учешће у поступку јавних набави, што је 

разумљиво са становишта несигурнсти извршења услуге. Међутим, по мишљењу аутора, 

стечајне дужнике треба диференцирати у двије категорије. Сматра да дужнике у фази 

реорганизације не треба третирати на исти начин, ако је реорганизација успешно заживела, 

што се врло лако може мерити рачуноводственим билансима. Изменом постојеће легислативе 

из домена јавних набавки би се инсолвентним лицима истовремено омогућио лакши  излазак 

из стечаја и успешнија реорганизација. 
             

6. Дамјан Даниловић, Правни посао франшизинга-варијанта повезивања у 

јахоринском туризму, Зборник Радова Иновативност и предузетништво у 

туризму, Јахорина, 2014. 

    
               Јахорина не може постати  важнан фактор  локалног и регионалног економског развоја ако 

није елитна туристичка дестинација. Правни посао франшизинга  бележи вишедеценијски  

развој и представља добру технику за стварање елитног туризма на Јахорини. У домаћим 

оквирима је реч о неименованом уговору, али на међународном нивоу постоје различити 



 

 

правни акти који регулишу франшизинг. Суштина посла је да давалац франшизе на примаоца 

преноси знање и искуство у производњи и продају робе те вршењу услуга, преноси пословно 

име и друга интелектуална или права индустријске својине, даје подршку приликом 

пословања, док прималац франшизе плаћа накнаду за кориштење франшизе. Франшиза 

подразумева пренос успешног пословног концепта, тако да франшизат послује под истим 

обиљежјима и на исти начин као и франшизер. Тиме прималац франшизе у великој мери 

елиминише или ублажава пословни ризик, док давалац франшизе шири своје пословне 

активности на нова тржишта заобилазећи „агенцијски проблем“. У оваквој узајамности 

односа треба наћи нову шансу за јахорински туризам. Природа јахоринског туризма је таква 

да се ради примарно о пружању хотелских услуга, евентуално услуга туристичких агенција. 

Повезивањем у овим областима би се постигло да светски познати даваоци туристичких 

услуга путем франшизног повезивања буду присутни на овој туристичкој дестинацији, што би 

допринело њеном развоју. 
             

7. Дамјан Даниловић, Лизинг послови, Зборник радова Економског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2014. 

 
           Предмет овог рада јесте специфични кредитни правни попсао. У Рерпублици Српској је 

усвојен закон о финансијском лизинггу који је утврдио минималне услове како у погледу 

статуса субјеката који се  професионално баве лизингом, тако у погледу форме и елемената 

уговора, али и бројна друга правила која регулишу узајамне односе између учесника у лизинг 

послу. Аутор се примарно бави финансијским лизингом, будући да се у њему појављује већи 

број лица и сложенији односи, у којима извршење обавеза даваоца лизинга директно зависи 

од испоручиоца предмета лизинга, за разлику од оперативног лизинга за којег важи сходна 

примјена правила Закона о облигационим односима. Аутор закључује да су  важћа правила 

добро избалансирана са становишта пружања довољно аутономије воље и заштите интереса 

уговорних страна. 

 

8. Дамјан Даниловић, Свјетска финансијска криза-Лоше научена лекција   

корпоративног управљања? Лоше одиграна улога државе? Чињеница да банке 

увијек могу послужити као окидач кризе?, Часопис Право и привреда, 

Београд, 2014. 

 
            Основа овог рада јесте наглашавање да кредитно-депозитни послови као најважнија пословна 

активност банака доводе банке у специфичан правни положај. Зависнот привредног раста од 

стања банкарског сектора, те евентуални негативни системски ефекти пропасти  банака 

доводе до специфичног регулаторног режима у раду банака ради успоствљања правне 

сигурности депонената и привреде уопште. Морално хазардерство као истакнути агенцијски 

проблем је у банкарском сектору врло наглашено. Нужност пласирања прикупљених 

средстава на тржиште ствара реалну опасност губитка услед тржишних поремећаја. 

Позивајући се на регулаторна искуства наглашава се нужност добро уређених регулаторних 

тела, гдје преклапање надлежности и дерегулација доводе до неадекватног регулаторног 

режима. Анализиран је проблем могућег  преласка правне одговорности реглатора у 

политичку и дат подстицај да се конципирају  најбоље регулаторне праксе како би се 

наведени проблем превазишао.  
          

 

9. Дамјан Даниловић, Финансијско извјештавање привредних субјеката, 

Зборник радова Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

„Однос права у региону и права Европске Уније“, Пале, 2015. 

  
            Принцип  транспарентности је јако битан за систем управљања компанијама, како за управу и 

акционаре, тако за заинтересоване стране. Овај рад се бави анализом одређених правила 

спољњег надзора и то са становишта рецепције и хармонизације принципа финансијског 

извештавања у домаћим оквирима. Диференцирана су различити модели извештавања и 



 

 

представљени токови хармонизације домаћег права са Међународним стандардима 

финансијског извјештавања(МСФИ), те дат критички осврт у погледу различитости 

регулативе у Републици Српској и Федерацији БиХ. Закључено је такође да правној 

сигурности у домаћим оквирима јако штети усвојени принцип директоног дејства  МСФИ, 

уместо провођења неопходних претходних радњи пре ступања на снагу у домаћем правном 

оквиру. 
 

 

10. Дамјан Даниловић, Побијање правних радњи у стечајном праву Републике 

Српске и земљама региона, Зборник радова правног факултета у Приштини 

са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 

2015. 

 
            Кључ стечаја јесте омогућење што повољнијег намирења поверилаца по принципу  

равноправности, или провођење стечајне реорганизације. Побојност представља инструмент 

којим се тежи успоставити и једнакост и повољније намирење повјерилаца. Аутор анализира 

правни инструмент побојности правних радњи, којим се тежи поништити дејство радњи 

дужника којима се спречава намирење поверилаца, како са становишта предмета побојности, 

лица између којих се предузима ова правна радња, дејстава успешног побијања. Анализирани 

су различити случајеви побијања и следствено томе различити услови који требају бити 

испуњени да би побијање било успешно. Концепција побојности правних радњи у стечајном 

праву је добра, једино остаје за критику да и у стечајној и правној пракси уопште, овај важан 

инструмент остаје занемарен. 
 

11. Дамјан Даниловић, Уговор о алотману, Зборник радова Туризам у функцији 

економског развоја, Јахорина, 2015. 

 
            Уговор о ангажовању угоститељских капацитета искључиви је привредно-правни посао и 

врло је важан у  области туризма.  Као именовани уговор у нашем праву егзистира усвајањем 

важећег Закона о облигационим односима. Уговор нужно има писану форму, мада се са 

историјског становишта судска пракса различито изјашњавала по том питању. Аутор сматра 

да савремене потребе и брзина правног промета не иду под руку за захтевима за обавезном 

писаном формом. Аутор анализира појединачна права и обавезе уговорних страна и 

диференцира обични и алотман са гаранцијом испуњења. Анализиран је третман појединих 

уговорних сегмената са становишта узанси упоредних правних система и дата препорука да се 

домаћа лигислатива употпуни усвајањем посебних узанси у туризму, што би се у случају 

алотмана одразило потпунијом легислативом и већом правном сигурности. 
 

12. Дамјан Даниловић, Корпоративно управљање у стечајном поступку, Часопис 

Нови економист, Бијељина, 2015. 

 
               Корпоративно управљање означава посебан вид односа између чланске и упрвљачке 

структуре унутар компанија у коме управа води послове компаније у складу са пословним 

циљевима дефинисаним позитивним актима. Наступањем стечаја наступају такве промене 

које дерогирају постојање система корпоративног управљања унутар стечајног дужника. 

Повериоци уместо чланова преузимају главну улогу у одлучивању, ограничава с пословна 

способност и престају дотадашње управљачке функције, а пословање се своди на завршетак 

започетих правних послова. Ако је реч о фази стечајне реорганизације, односи нису 

промењени у тој мери, па се може констатовати постојање sui generis корпоративног 

управљања.  У случају стечаја финансијских компанија ситуација је особена, јер је примарни 

циљ стечаја у овом случају финансијски опоравак, а у редовном пословању регулатори су јако 

присутни кроз контролну улогу. Корпоратино управљање не постоји ако се покрене фаза 

стечајне ликвидације. 
 



 

 

13. Дамјан Даниловић, Независни директори у реалном и банкарском сектору, 

Часопис Право и привреда, Београд,  2016. 

 
               Концем 20. века, једна од важних промена у систему корпоративног управљања европских 

земаља јесте инсистирање на независности одређеног броја чланства управних одбора 

компанија. Аутор у том контексту  анализира компанијску и банкарску легислативу Србије и 

Републике Српске. Закључује да су такви трендови нужност и у домаћим оквирима, али да је 

потребно испунити  бројне услове и претпоставке  да би се независни директори показали 

таквима у пракси. Посебан је проблем како након именовања контролисати независност. 

Системски ризици и значај банкарског сектора узрокују још строжије захтеве за 

независношћу, што је нормативном делатношћу регулатора прописано. Све у свему домаћа 

легислатива не заостаје за другим модерним законодавствима, али регулаторне праксе, 

нарочито у Републици Српској у финансијском сектору морају установити ваљане 

критеријуме независности, што може бити и добро, али и произвести правну несигурност. 
 

14. Дамјан Даниловић, Нови закон о банкама Републике Српске у свјетлу 

система корпоративног управљња, Часопис Право и привреда, Београд, 2017. 

 
            Нови закон о банкама Републике Српске је донио низ промена у систему корпоративног 

управљања, како у погледу унутрашње структуре органа, тако и у погледу степена присуства 

регулатора. Циљ промена је смањење системских ризика и појачавање контролних фактора. 

Построжени су услови за стицање статуса оснивача и квалификованог акционара банке, док је 

опсег надлежности акционарске структуре такође проширен у домен почетних пословних 

политика и стратегија, те политика накнађивања, а све под контролом регулатора. Дата је 

критка на неоправдано давање могућности композиције великих одбора, што јако лоше утиче 

на систем корпоративног управљања. Закон захтева успостављање различитик унутрашњих 

контролних функција и у том смислу легислатива прогредира, поготово што захтева 

структуирање нових обавезних  органа из домена контроле и захтева веће стандарде 

незаисности чланства постојећих органа. У складу са упоредним тенденцијама домаћи 

регулатори бележе појачавање „снаге“ у погледу брзине и сета мера које им стоје на 

располагању у оквиру система контроле. Аутор закључује да ће у наредном периоду опсег 

регулатора бити прошириван, поготово у сфери вођења истражних радњи према члановима 

органа банака као и деривације тужбених затхева према истим.  
               

 

 

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

 

Кандидат је изводио вежбе на предмету Привредно право 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Кандидат је изводио вежбе на предметима: Привредно право и Право у туризму. На  

студентским анкетама је остварио високе оцене у свим аспектима предмета 

анкетирања. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Проведена  лиценцирана обука  контроле правних ризика организација на 

„Академији пословне етике и усклађености“ у 2016.  Као члан учествовaо у изради 

пројекта „Елаборат о оснивању икнубатора малог бизниса на локацији СПЦ Пеки 

Пале“ 2016. год., у сегменту анализе правног статуса. Завршио обуку за писање 



 

 

пројеката пред-приступних фондова ЕУ 2013. год. Тренутно испред Економског 

факултета обавља менторство на пројекту  под покровитељством специјалног 

представника ЕУ у БиХ „EU4You 2018“ у вези креирања и реализације јавних 

кампања реформских процеса. Члан је Удружења правника у привреди Србије. 

Обавља функцију председника управног одбора микрокредитне фондације „Pro Fin“. 

Члан је организационог одбора научне конференције Јахорински пословни форум. 

Именован је за  члана научног већа Института Економског Факултета. Обављао је 

функцију председника Синдикалне органиације Економског факултета у периоду 

2012.-2017. год. 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Дијана (Пантелија) Савић Божић 

Датум и мјесто рођења 

29.06.1972. године, Бијељина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Основни суд у Бијељини, Универзитет за пословне студије Бањалука 

Универзитет Синергија Бијељина, Правни факулет Тузла 

Звања/радна мјеста 

Судијски приправник, секретар суда, доцент 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Тренер/Едукатор у Основном суду Бијељина, Координатор провођења плана 

интегритета, члан антикорупционог тима у Основном суду Бијељина, Стални 

представник за израду плана интегритета Министарства правде Републике 

Српске, члан етичког одбора болнице Свети врачеви Бијељина, члан удружења 

правника Републике Српске, члан Удружења правника Републике Србије, Члан 

надзорног одбора града Бијељина, Председник управног одбора Центра за 

културу Бијељина, члан радне групе за имплементацију акционог плана 

превенције малољетничког преступништва и примене алтернативних мера, 

члан тима за управљање променама у Основном суду Бијељина, члан 

Мултисекторског тима у граду Бијељина, члан комисије за праћење, обезбеђење 

, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада.  

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет у Крагујевцу, окончан 1999. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Дипломирани првник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет у Крагујевцу, окончан 2008. 



 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

Смер: Правно-економски 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар наука банкарског и финансијског менаџмента 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Економски аспект реформе судског система у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Менаџмент 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Правни факултет Крагујевац, одбрањена  15.04.2016. 

Наслов докторске дисертације 

„Економска ефикасност судског система у Босни и Херцеговини“ 

Ужа научна област  

Економетрија и Уставно право 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

3. Универзитет за пословне студије  Бања Лука, доцент, 2016. 

4. Универзитет Синергија Бијељина , доцент 2017. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 
 

1. Дијана Божић Савић, Радни спорови као део радног ангажовања судства у 

БиХ, Пословне студије, Бањалука 2016. 

 
            Аутор анализира особености раних спорова са становишта предмета спора, учесника у   

споровима, надлежности и врсте радних спорова. Истакнуте су поделе на индивидуалне и 

колективне спорове, спорове око повреде права и у вези са питањем интереса, те спорове који 

се решавају судким и вансудским путем. У БиХ се поред различитих домаћих закона који 

регулишу област радних односа примењују међународни акти, од којих неки имају директно 

правно дејство. Позитивно законодавство ФБиХ уводи нова  правила у циљу заштите од 

дискриминације и правила заштите. Упоредна искуства говоре у прилог особености радних 

спорова и потребе што адеквтније заштите, па се неретко креће за успостављањем 

специјализованих судова за радне спорове. Аутор посебно анализира најчешће разлоге 

радних спорова и апострофира у одређеним сегментима несагласност са меџународним и 

регионалним конвенцијама, али и  одређене диспаритете легислативе унутар БиХ. 

 

2.  Дијана Божић Савић, Ефикасност решавања радних спорова у Босни и 

Херцеговини, Пословне студије, Бањалука 2016. 

 
             Са становишта потребе заштите права радника начело хитности се показује као битан 

фактор. У погледу радних спорова у БиХ судови пружају деклараторну, кондемнаторну и 

конститутивну заштиту. У БиХ не постоје специјализовани судови за радне спорове. 

Анализирана је судска надлежност за радне спорове. Ове врсте спорова покрећу запослени, а 

одлуке судова немају суспензивно дејство по одлуку послодавца све до правоснажности. . 

аутор у нализи ефкасности решавања судских спорова утврђује надлежности појединачних 

судова. Утврђује бројност предета као важан фактор неефикасности. Потом се истиче 

недовољан број судија. Одређене стратегије су евидентирале ове проблеме и имају за циљ 

увођење система за управљање предметима. Аутор закључуе да повећање броја судија и броја 

стручних сарадника није довело до повећања ефикасности, али да се ефекти могу очекивати у 

будућности. Увођење временских мерила за предмете се такође показало као ограничена 

мера. Аутор истиче да информатизација и обучавање из области менаџмента може да 



 

 

допринесе ефикасном решавању спорова. Истиче да занемарљив број судова у БиХ има 

посебна оделења за радне спорове. Реформа овог сегмента мора бити пропраћења са другим 

реформама у држави, посебно у систему рачуновоства и ревизије, те дати акценат на јачање 

социјалног дијалога и алтернативно решавање радних спорова. Аутор је у закључку навео 

појединачне мере неопходне за решавање наведеног проблема. 

 

3. Свето Пурић, Дијана Савић Божић, Распоред судова у Босни и Херцеговини и 

ефикасност судова, Економика, Ниш, 2016. 

 
            Аутори се баве факторима ефикасности судова анализом организације судова РС, ФБИХ и 

Брчко дистрикта, која је специфична због Дејтонског устава. Закључују да превелики број 

судова беспотребно троше буџетска средства. Анализиран је положај председника суда и 

судија. Анализиран је извештај о решавању заосталих предмета и динамика приспећа нових. 

Аутори сматрају да правни систем у БиХ није одиграо своју улоу из више разлога као што су 

дужина трајања судских поступака, број нерешених предмета,  велики број нових предмета, 

недовољан број судија, недовољна плаћеност судија, низак ниво компјутеризације, лоша 

сарадња медија и судова, корупција и врло мали број покренутих дисциплинских поступака 

против судија и тужилаца. Аутори сматрају нарочито битним и залажу се за увођење 

Врховног суда на нивоу БиХ, јер сматрају да се само на тај начин може постићи уједначавање 

судске праксе и једнакост грађана пред законом, те да постојећа организација судова то не 

може да постигне. 

 

4. Дијана Савић Божић, Стечајни поступак у Републици Србији у контексту    

начела Европске конвенције о стечају, Европско законодавство, Београд 

2017. 

 
              Аутори се у раду бави историјском димензијом стечаја, стечајним принципима, стечајним 

учесницима и стечајним разлозима. Аутор је изложио стечајне принципе по којима се врши 

целокупна стечајна процедура у Србији. Анализирани су услови реорганизације. Стечајни 

поступак се проводи у две фазе: претходни и главни стечајни поступак. Европска конвенција 

предвиђа да главни поступак проводи суд или други орган управе, што у потпуности 

прихвата српско законодавство. Ауор је анализирао радње и циљеве претходног и главног 

стечајног поступка и начин намирења поверилаца. Закључује се да приступање Европској 

конвенцији значи приближавање Србије европским инситуцијама. 
 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Дијана Савић Божић, Јавно-приватно партнерство у Репубици Српској, 

Правни факултет Крагујевац, 2018. 

 
Процес глобализације и мањкавости управљања државним предузећима су условили 

настанак јавно-приватног партнерства, као специфичан вид сарадње приватног и јавног 

сектора у области инфраструктурне изградње. Овдје долази до удруживања ресзрса и знања 

ради задовољења неке јавне потребе. Регулаива треба да омогући балансирање интереса 

јавног и приватног партнера. ЕУ је одређеним правним актима хармонизовала ову област. На 

нивоу БиХ ова област није усклађена, поготово што у ФБиХ недостаје закон о јавно-

приватном партнерству. Аутор даље анализира предмет и особености легислативе. Утврђује 

уговорни и институционални облик партнерства. Закључује да је легислатива у Републици  

Српској концизна и потпуна и не оставља простора за недоумице око важнијих питања. 

 

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

Монографија, Правни факултет Крагујевац, 2017. 

 
             Монографија је подељена у пет глава. У првој глави се кроз  институционална питања, 



 

 

организационе проблеме и оперативне проблеме аутор анализира недостатке домаћег система 

као што су нестручност, или неспособност судија, али и претеран нормативизам у мерењу 

рада судија. У другој глави је детаљно анализирана оргнизација судова, и закључује да је на 

нивоу БиХ потребно установити јединствено контролно тело контроле судова ради 

равномерног пружања правосудних услуга. У трећој глави је анализиран систем 

финансирања судова као важан фактор функционисања правосудног система. У четвртој 

глави аутор анализира различите аспекте и чињенице битне за ефикасност судова. У петој 

глави аутор се бави повећањем ефикасности судова у једном сегменту кроз решавања 

заосталих предмета у другом сегменту кроз постизање продуктивности рада судија и 

службеника. У шестој глави је анализирана еикасност у радним споровима. 
 

 

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

 

Изводио наставу на предметима Међународно право и Уставно право  

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Изводио наставу на предметима Међународно право и Уставно право.  

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Кандидат је ментор на едукацији приправника. Кандидат обавља различите функције 

као што су: Тренер/Едукатор у Основном суду Бијељина, Координатор провођења 

плана интегритета, члан антикорупционог тима у Основном суду Бијељина, Стални 

представник за израду плана интегритета Министарства правде Републике Српске, 

члан етичког одбора болнице Свети врачеви Бијељина, члан удружења правника 

Републике Српске, члан Удружења правника Републике Србије, Члан надзорног 

одбора града Бијељина, Председник управног одбора Центра за културу Бијељина, 

члан радне групе за имплементацију акционог плана превенције малољетничког 

преступништва и примене алтернативних мјера, члан тима за управљање променама 

у Основном суду Бијељина, члан Мултисекторског тима у граду Бијељина, члан 

комисије за праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. Кандидат има положен правосудни испит. 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
1
 

 

Прије почетка усменог интервјуа, Комисија је констатовала и упознала кандидате да 

је извршила увид у комплетан  конкурсни материјал и кандидатима поставила 

питања: 

 

1. Која област у оквиру УНО Пословно право  право друштава јесте у фокусу 

                                                 
1
 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.) 



 

 

ваше пажње као истраживача? 

2. Који су горући проблеми које сте уочили као истраживач наведене области и 

ваши предлози за њихово решење? 

3. Које научно-истраживачке активности из УНО Пословно право  право 

друштава тренутно спроводите и које намеравате спровести? 

4. (за другог кандидата) По вама, који део ваше докторске дисертације би се 

могао сматрати делом пословног права и права друштава? 

 

Пошто су кандидати саопштили да су им питања јасна Комисија је наставила процес  

интервјуа и разговора.  

 

Први кандидат је представио резултате свога рада у области Пословног права и права 

друштава. Кандидат је изложио одговоре на постављена  питања  из чега је комисија 

закључила да кандидат врло одговорно и студиозно присупа научно-истраживачким 

и наставним активностима. Чланови Комисије су стекли уверљив утисак да кандидат 

др Дамјан Даниловић, испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање 

доцента за ужу научну област Пословно и право друштава. 

 

Други кандидат је изнио становиште у коме врло широко поима област привредног 

права, те сматра да је у том пољу из различитих домена вршио научно-истраживачки 

рад.  

 

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 ОБРАЗОВАЊУ 

 

Кандидати су раније имали  изборе на Универзитетима тако да се одредба члана 93. 

Закона о високом образовању РС не односи на кандидате. 

 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  I КАНДИДАТ 

 

Минимални услови за избор 

у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 



 

 

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој научној 

области 

2. Има  најмање три 

рада из области за 

коју се 

бира,објављена у 

научним часописима 

и зборницима са 

рецензијим 

3. Показане 

наставничке 

способности. 

Испуњава у 

потпуности све 

услове 

1. Доктор правних наука 

(УНО пословно право и 

право друштава) 

2. Има више од три рада из 

области за коју се 

бира,објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијим, са 

тематиком изпословног 

права и права друштава. 

3. Дугогодишње 

професионално искуство 

у научно-наставном 

процесу и раду са 

студентима као и високе 

оцене студентског 

вредновања. 

  

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  II  КАНДИДАТ 

 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој научној 

области 

2. Нема  најмање три 

рада из области за коју 

се бира,објављена у 

научним часописима и 

зборницима са 

рецензијим 

3. Показане наставничке 

способности. 

Не испуњава 

све услове 

 

 

Закључно мишљење 

 
Имајући у виду претходно наведене чињенице,  Комисија сматра да др Дамјан 

Даниловић, виши асистент,  испуњава све формалне и суштинске услове за избор у 

звање доцента за УНО „Пословно право и право друштава“ и има убедљиву 

предност над другим кандидатом. Први кандидат испуњава све услове предвиђене 

законом и актима Универзитета. Кандидат је  окончао  магистарски студиј из 

области Пословног права и права друштава исто као и докторску дисертацију. Др 

Дамјан Даниловић има редован и уобичајен развојни пут на Универзитету са 

проведеним мандатима у звањима асистента и вишег асистента, а у наставни процес 

је укуључиван као истакнути студент своје генерације на трећој години студија у 



 

 

својству демонстратора. Кандидат стицањем доцентског знања остварује напредак у 

каријери, чиме испуњава још један параметар вредновања. Ценећи критериј 

матичности, овај кандидат је целокупну каријеру након свршетка основних студија 

провео на Универзитету у Источном Сарајеву, што је гаранција његове 

квалификованости да ће на најбољи начин обављати наставне и научне обавезе у 

звању доцента, о чему сведоче и добре оцене остварене путем студентског 

вредновања. Будући да су правни предмети нематични на Економском факултету, 

кандидат је показао добре способности преноса знања студентима Економије. 

Ценећи научну и стручну делатност кандидата, евидентно је да је кандидат објавио 

укупно петнаест радова из области права, од чега је тринаест радова из УНО 

„Пословно право и право друштава“ у референтним часописима и зборницима са 

рецензијом, при чему је истраживао различита поља из наведене уже научне области 

као што су стечајно, компанијско, трговинско и банкарско право. Највећи број 

радова је објавио као учесник научних скупова. Кандидат је био оснивач 

Синдикалне организације и у својству председника провео пет година, што говори о 

поверењу колега са Факултета према њему. Комисија цени и то што су остварена 

усавршавања колеге, учешће у изради елабората и менторство на пројекту, те 

практичан ангажман на пољу управљања финансијским субектима непосредно  

везани за његово досадашње научно поље и ужу научну област или активности 

универзитетских наставника уопште, те доприносе формирању квалитетног опуса 

знања из области Пословног права и права друштава. Кандидат својим ставовима 

одражава озбиљну и потпуну личност, што је предуслов изграђивања 

интелектуалног кадра. Резултати интервјуа говоре у прилог томе да кандидат влада 

материјом Пословног права и да има планиране и започете истраживачке 

активности на том пољу. 

 

Комисија констатује да други кандидат нема испуњене све услове који су потребни 

за избор у звање доцента на УНО „Пословно право и право друштава“.  Др Дијана 

Савић Божић нема минимално три рецензирана  и објављена рада из потребне уже 

научне области. Од једанаест објављених радова кандидата,  шест је из области 

права. Објавио је радове  из области организације судова, радно-равних спорова, а 

само два рада припадају одговарајућој УНО. УНО „Пословно право и право 

друштава“ је јако широка област и захтева озбиљну посвећеност, тако да кандитади 

требају бити сконцентрисани на њено проучавање. Други кандидат има добру 

образовну и стручну делатност из разних области права, везано за подручје рада 

судова, коју је стицао кроз деветнаестогодишњу праксу у раду суда. Кандидат има 

монографију на темељу истраживања из магистарског рада и докторске дисертације, 

која такође није из УНО „Пословно право и право друштава“. Доцентско звање је 

стечено 2016. године без претходних сарадничких звања, што говори да кандидат 

има врло мало искуство рада на Универзитету, поготово што је наставне активности 

вршио у виду допунског радног односа, а предмети које је изводио нису из УНО 

„Пословно право и право друштава“. Кандидат је већ стекао звање доцента, тако да 

није реч о напредовању, нити је реч о матичном кандидату, јер је исти досадашњу 

каријеру провео на суду.  Такође, магистарски студиј кандидата је из области 

Економије, докторска дисертација јесте из области економије и права, али није из 

УНО „Пословно право и право друштава“. Кандидат је стекао изборе на уже научне 

области Међународно право и Уставно право. Из свих наведених разлога комисија 

се определила за првог кандидата. 



 

 

 

Комисија са задовољством  предаже Научно-наставном већу Економског 

факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се кандидат  

др Дамјан Даниловић изабере у звање доцента на  ужу научну област Пословно 

право и право друштава. 

 

 

                                                                                     Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

Проф.др Станка Стјепановић, редовни професор,  Правни 

факултет Пале, Источном Сарајеву (УНО: Грађанско право) 

 

 

2. ____________________________________________, члан 

Проф.др Марко Рајчевић, редовни професор, Правни факултет 

Бања Лука, Универзитет у Бања Луци, (УНО: Пословно право и 

право друштава) 

 

 

3. ____________________________________________, члан 

Доц.др Зоран Васиљевић, Правни факултет Бања Лука, 

Универзитет у Бања Луци,  (УНО: Пословно право и право 

друштава)  

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема.  

                                                     

                                                             Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

 

Мјесто: Пале 

Датум: 18.04.2018. 


