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Београд, 21.5.2017.                                               

 

Универзитет у Београду 

Факултет политичких наука, Изборно веће 

 

 

Изборно веће Факултета политичких наука Универзитета у Београду је на седници 

одржаној дана 6. априла 2017. године, сходно Закону о високом образовању (Службени 

гласник РС бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 

аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статуту Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука и Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 192/16 и 195/16), 

формирало Комисију за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор 

доцента за ужу научну област: међународно-правне студије, у саставу: проф.др Сања 

Данковић-Степановић, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у 

Београду, проф.др Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета Универзитета 

у Нишу и проф. др Дејан Миленковић, ванредни професор Факултетат политичких наука 

Универзитета у Београду. Поступајући у складу са одредбама Закона о високом 

образовању, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду и Статута Универзитета у Београду - Факултета политичких 

наука, Комисија је прегледала конкурсни материјал и Изборном већу Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду подоноси следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

I - О конкурсу 

Факултет политичких наука Универзитета у Београду расписао је конкурс за 

доцента за ужу научну област: међународно-правна област. Оглас је објављен у 

публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, бр. 722 од 19. 4. 2017. 

године. Рок за пријаву кандидата истекао је 5. маја 2017. године. На оглас су се пријавила 

два кандидата – доц. др Дејан Павловић и доц. др Данијела Лакић. Комисија је преузела 

конкурсну документацију и констатовала да су пријаве поднете у складу са условима 

утврђеним Законом о високом образовању и Статутом Факултета политичких наука, 

односно текстом конкурса.  
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II – О кандидатима 

1. Др Данијела Лакић  

не испуњава по мишљењу Комисије све формалне услове конкурса.  

Кандидаткиња је дипломирала на Факултету политичких наука – Универзитет у 

Београду 2004. године, магистрирала на Факултету политичких наука – Универзитет у 

Београду 2007. године и докторирала на Факултету политичких наука – Универзитет у 

Београду 2015. године. Бирана је у звање вишег асистента на Правном факултету 

Слобомир П Универзитета  у Бјељини (2008-2015) и доцента за ужу научну област: 

Међународно право 2015. године на истом факултету.  

Њен магистарски рад и докторска дисертација нису из међународно-правне 

области, већ из области безбедности (магистарска теза: „Нова национална држава“) и 

Европских студија (докторска дисертација: „Утицај проширења Европске уније на процес 

европских интеграција“). Од 11 радова које је кандидаткиња објавила у периоду 2009-

2016. године само један рад спада у међународно-правну област („Међународно-правни 

аспекти ширења Европске уније“), док су преостали радови из области безбедности и 

Европских студија. 

Став Комисије да се пријава др Лакић не узме у даље разматрање за избор доцента 

за ужу научну Међународно-правну област заснован је на неиспуњености општег услова 

за избор у звање доцента, сходно Правилнику о минималним условима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду, према коме је за избор у звање доцента неопходан 

„научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом 

универзитету и акредитованом програму у земљи, или диплома доктора наука стечена у 

иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању.“ Кандидаткиња др 

Лакић стекла је звање доктора политичких наука из научне области: Европске студије,  

одбранивши докторску дисертацију „Утицај проширења Европске уније на процес 

европских интеграција“ 30.4.2015. године на Факултету политичких наука – Универзитет у 

Београду. 

2. Др Дејан Павловић  

испуњава све формалне услове конкурса, тако да ће у наставку Извештаја реч бити о 

његовој пријави и оцени испуњености конкурсних услова за звање доцента за ужу научну 
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Међународно-правну област. 

2.1.Биографија 

Дејан Павловић је рођен 27. новембра 1977. године у Крушевцу. Основно и средње  

образовање стекао је у Трстенику. Правни факултет Универзитета у Београду уписао је 

1996. Године и дипломирао 2000. године, са просеком 9,1. На Правном факултету је два 

пута јавно похваљиван за одличан успех. Магистрирао је на Централно-европском 

универзитету у Будимпешти, на Одељењу за упоредно уставно право. Магистарску тезу 

под називом The Initiative and Referendum Procedures in Comparative Perspective, with 

special consideration of the practice in Switzerland and the American states успешно је 

одбранио 2002. године. Као приправник је имао тромесечну праксу у Центру за развој 

непрофитног сектора (ICNL) у Будимпешти. Од 2003. године ради као консултант и 

менаџер пројеката у Центру за јавну управу и локалну самоуправу (ПАЛГО). У новембру 

2004. године учествовао је у програму Академија за локалну самоуправу у Питсбургу. Од 

октобра 2004. године је запослен као асистент на Факултету политичких наука, на 

предмету Основи права, а од септембра 2012 године у звању доцента. Докторску 

дисертацију под називом Примена међународног права у унутрашњем правном поретку 

одбранио је 23. децембра 2011. године пред комисијом у саставу проф. др Миленко Крећа 

и проф. др Радмила Васић (ко-ментори), Правни факултет Универзитета у Београду и 

проф. др Весна Кнежевић-Предић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду. 

На мастер студијама Факултета политичких наука изводи наставу на предметима Увод у 

људска права и Међународно право и политика људских права. До сада је био ментор  за 

израду 12 мастер теза. У периоду од 2005 – 2011. године учествовао је у програму 

регионалне академске сарадње и усавршавања младих научних радника (AFP), а стручно 

се усавршавао и на Европском универзитету у Фиренци (јун-јул 2009). У периоду 2011-

2014. године учествовао је у Темпус пројекту HEART (Developing Human Rights Education 

at the Heart of Higher Education), док је у периоду 2013-2016. године био део тима који је 

координисао Темпус пројекат DEPOCEI у име Универзитета у Београду. Као истраживач је 

био укључен у тим пројекта Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном 

контексту, 2011 – 2017. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 
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 Члан је Међународног удружења за јавно право (ICON) и Српског удружења за 

уставно право. Објавио је преко 20 стручних радова у земљи и иностранству. Течно 

говори енглески језик, а служи се француским језиком. Ожењен је и има два сина. 

2.2. Радови објављени од последњег избора у звање  

Комисија је утврдила да је кандидат у пријави навео и приложио у целини осам 

радова објављених од последњег избора у звање доцента на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду. У складу са условима прописаним одредбама Закона о високом 

образовању и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду, Комисија је класификовала, приказала и оценила све радове од 

значаја за избор у звање доцента редоследом који проистиче из Критеријума за избор у 

звање. 

 Објављен један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области за коју се бира: 

 -Дејан Павловић, „Утицај Европског суда за људска права на заштиту људских права 

радника у Србији“, Српска политичка мисао 2/2017 (приложена је текст рада и потврда да 

је рад прихваћен за објављивање од стране рецензената), М24 

У раду се анализира домашај утицаја јуриспруденције ЕСЉП на судску заштиту 

појединих људских права радника у Србији. Упркос теоријским наговештајима 

ефективног утицаја Европске конвенције за људска права на националне правне поретке, 

резултати изостају. Разматрају се институционалне слабости, правни и социо-економски 

контекст, и кључни проблеми са којима се радници суочавају, а потом указује на 

капацитет и успехе које је ЕСЉП имао у превазилажењу различитих системских проблема 

држава чланица Савета Европе. У раду се посебна пажња посвећује заштити права на 

правично суђење у разумном року и права на имовину, која представљају највећи изазов 

за институције у Србији. Анализа доступних индикатора функционисања правне државе, 

првенствено материјалних и процесних претпоставки за поштовање људских права 

радника, показује да реформске мере продукују минимална унапређења, уз недовољну 

консолидованост институција. 

 Рад из категорије М51 из научне области за коју се бира 

-Дејан Павловић, „Судски активизам у заштити од дискриминације“, Годишњак 2016, 

Година X, број 15, 2016, Факултет политичких наука, Београд, стр. 105-115, М51 
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У раду се предлаже модел превазилажења проблема на уставу засноване 

дискриминације мањина и изборном процесу у БиХ. Ово питање се нашло у жижи 

европске стручне јавности након што је Европски суд за људска права донео чувену 

пресуду у случају Сејдић и Финци против БиХ (децембар 2009), а потом је потврдио у 

случају Зорнић (јул 2014) и случају Пилав (јун 2016). Предложени приступ и 

аргументација засновани су на већем судском активизму Уставног суда БиХ, као јединог 

актера који има на располагању одговарајуће и ефективне инструменте да би се 

превазишао проблем. Решење проблема у политичкој сфери, као најчешће предлагана 

алтернатива, до данас није дала резултате, имајући у виду неспремност политичких елита 

да приступе темељним уставним променама. 

 Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или 

М33: 

-Весна Кнежевић-Предић, Дејан Павловић, ‘Development of the law of war in the legislation 

of the Proncipality of Serbia in the period 1864-1878’ У: (ур.) Драгана Коларић, (ур.) Дане 

Субашић. Дани Арчибалда Рајса: међунродни научни скуп, Београд 3-4 март 2015, 

Тематски зборник радова међународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија, 

2015, стр. 275-283, М33 

Рад је посвећен анализи утицаја који су на рано законодавство Кнежевине Србије у 

области ратног права и третмана заштићених категорија лица, као што су рањеници, 

цивили и ратни заробљеници,  имали међународни правни стандарди у настајању током 

друге половине 19. века. Истраживања су заснована на архивској грађи и анализи 

законских и подзаконских аката релевантног периода. Истраживано је поштовање Прве 

Женевске конвенције (1864) у критичном периоду српске и европске политичке и војне 

историје. 

-Dejan Pavlovic, Danica Babić, ‘Consistency of the European Commission’s Assessment of 

Proposed Mergers in Airline Sector’, Symorg 2016,  International Scientific Conference 

‘Reshaping the future through sustainable business development and entrepreneurship’, Faculty 

of Organizational Science, 2016, pp. 1396-1405, М33 

У раду се нуди преглед и анализа случајева мерџера у области авио индустрије о 

којима је одлучивала Европска комисија у последњих 10 година. Разматрају се одлуке и 

примењена условљавања уступцима (remedies). Мерџери авио компанија имају кључну 



6 

 

улогу у авио индустрији Европске уније и представљају редован начин реструктурирања и 

опстанка на тржишту. Ипак, чини се да антимонополска политика ЕУ повремено 

представља значајну баријеру за развој фер и слободног тржишта. У раду се показује да 

Европска комисија не примењује довољно конзистентне критеријуме приликом 

одлучивања поводом предложених мерџера. 

-Дејан Павловић, „Људска права миграната у време кризе“, у (ур.) Весна Кнежевић-

Предић, Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Факултет 

политичких наука, Београд, 2015, стр. 137-147, М63 

Третман избеглица и тражилаца азила може постати изазов за сваку државу, а 

нарочито су рањиве државе са релативно слабим економијама и недовољно развијеним 

институционалним капацитетима. Рат у Сирији и талас избеглица из тог региона уздрмали 

су темеље хуманости широм Европе, уз наговештај да би ЕУ могла постати права 

„тврђава“. Трендови су аранмантни, државе интензивноконтролишу своје спољне границе 

у покушају да одбију и обесхрабре улазак миграната.  Илегални мигранти често добијају 

третман криминалаца и бивају затворени у условима који наликују затворским, а потом се 

у најкраћем року протерују , чак и у земље у којима постоји опасност да буду прогоњени, 

мучени или убијани. Кључни људско-правни проблеми у конексту миграција јесу 

пријемни услови тражилаца азила, нарочито оних који су додатно и тзв. рањиве групе 

(деца, особе са инвалидитетом и др.) и колективно одбијање захтева за азил, без 

одговарајућег поступка. 

 Остали радови који су објављени у релевантном периоду: 

-Дејан Павловић, „Говор мржње: од тржишта идеја до апсолутне забране: амерички и 

европски приступ“. У: (ур.) Виолета Беширевић, Милитантна демократија – некада и 

сада, Службени гласник, Београд, 2013, стр. 207-244, М42 

-Ciril Ribicic, Dejan Pavlović, ‘Bosnia and Herzegovina after Sejdic-Finci case’, 

Universitatsverlag Regensburg, 2016, стр. 143, M12 

-Dejan Pavlović, ‘Constitutional ban on the far right political organizations in Serbia’, Collection 

of resumes from the ICON’s Scientific Conference at the Humboldt University: Borders, 

Otherness and Public Law, Berlin 17-19 June, str. 124 

2.3. Наставно-педагошки рад 
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 Др Дејан Павловић је у звању асистента и доцента био члан већег броја комисија за 

јавну одбрану мастер и дипломских радова. Има седам остварених менторстава на изради 

мастер радова, а тренутно у раду - пет. 

Предавања и вежбе на основним академским студијама из предмета Основи права 

изводио је самостално у претходних пет година за студенте политикологије, међународних 

студија и студија социјалне политике и социјалног рада, а о припремљености за одржавање 

часова на предметима на којима је ангажован и посвећености раду са студентима говоре и 

резултати вредновања педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Београду. 

Индивидуални статистички извештаји о вредновању педагошког рада др Дејана Павловића 

на предметима на којима је ангажован, на основним и мастер академским студијама 

Факултета политичких наука Универзитета у Београду, показују следеће просечне оцене:  

- Основи права (ОАС): 4.12-4.75 у периоду 2011-2016; просечна оцена: 4,33. 

- Увод у људска права (МАС): 4,55-4,80 у периоду 2013-2016, Међународно право и 

политика људских права (МАС): 4,67-4,77 у периоду 2013-2016; просечна оцена: 

4,67. 

2.4. Приступно предавање 

На основу Одлуке декана Факултета политичких наука у Београду од 5. маја 2017. 

године, дана 17. маја 2017. године на Факултету политичких наука Универзитета у 

Београду одржано је приступно предавање кандидата др Дејана Павловића под називом 

„Утицај Европског суда за људска права на правосуђе у Србији“, пред члановима комисије 

у саставу: проф.др Сања Данковић-Степановић, проф.др Дејан Миленковић и проф.др 

Зоран Радивојевић (посредством видео линка). Приступно предавање трајало је 40 минута, 

а Комисија је оценила припрему предавања, структуру и садржај предавања, као и методе 

извођења предавања. Закључак Комисије јесте да је кандидат др Дејан Павловић обавио 

приступно предавање по највишим академским стандардима. Предавање је било стручно, 

систематично и прегледно изложено, тако да су чланови комисије, гласајући појединачно, 

заузели јединствен став и дали највише оцене  по назначеним елементима предавања. 

III Закључно мишљење Комисије 

 Комисија je oд две поднете пријаве на конкурс за доцента за ужу научну област: 
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међународно-правна област Факултета политичких наука Универзитета у Београду 

разматрала и оценила само конкурсну пријаву др Дејана Павловића. Конкурсна пријава 

кандидаткиње Данијеле Лакић је одбачена јер не испуњава услов неопходан за избор у 

звање доцента који се односи на научни назив доктора наука из научне области за коју се 

бира, односно међународно-правну област.  

Рад др Дејана Павловића у претежном делу његове академске каријере је био везан 

за област права и ужу научну међународно-правну област. Када је реч о условима за избор 

доцента, др Дејан Павловић поднео је доказе о испуњености једним радом из категорије 

М24, једним радом из категорије М51, два рада из категорије М33 и једним радом из 

категорије М63. Остали радови нису из прописаних категорија. Комисија оцењује 

највишим оценама приложене радове из области међународног права, теорије права и 

уставног права. У њима се огледа компетенција аутора да сложену материју детаљно 

истражи и изложи у прегледној форми. Осим тога, његова докторска дисертација „Утицај 

међународног права на унутрашњи правни поредак“, одбрањена 2011. године, бави се 

суштинским питањима уставног дизајна и дејства међународног права на национално 

правосуђе и законодавство. 

 Када је реч о досадашњем педагошком раду, кандидат др Дејан Павловић је свој 

академски и педагошки профил градио током 13 година на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду, као асистент и доцент на предметима Основи права (основне 

академске студије), Увод у људска права (мастер студије) и Међународно право и политика 

људских права (мастер студије), на којима је у периоду 2011-2016. године на великом 

узорку евалуиран од стране студената просечном оценом 4,33 (ОАС), односно 4,67 (МАС). 

Кандидат је учествовао у реализацији неколико националних и међународних 

научно-истраживачких пројеката Факултета политичких наука и Универзитета у Београду, 

укључујући и Темпус пројекат “Development of Policy-Oriented Training Programs in 

Context of EU Integration”, у коме је Универзитету у Београду имао улогу координатора, а 

који је, између осталог, резултирао оснивањем Универзитетског центра за јавне политике 

ЕУ.  

 На основу пажљиво прегледаних пријава и приложене документације, Комисија 

једнодногласнио предлаже Изборном већу Факултета да прихвати овај извештај и његов 

главни налаз – да др Дејан Павловић испуњава све услове за стицање звања доцента за ужу 
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Међународно-правну област. Комисија предлаже Већу да своје позитивно мишљење 

проследи одговарајућем изборном телу Универзитета у Београду.  

 

Чланови Комисије: 

 

________________________________ 

проф. др Сања Данковић Степановић 

 

________________________________ 

проф. др Зоран Радивојевић 

 

________________________________ 

проф. др Дејан Миленковић 

 

 

 


