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Комисија за писање извештаја 
 
 
Сенату Универзитета у Бањој Луци 
Путем Научно-наставног већа Правног факултета 
 
 
 
На седници Сената Универзитета у Бањалуци, одржаној 25.12.2008. године, именована је 
Комисија за писање извештаја о избору наставника на ужу научну област Међународно 
приватно право у саставу: 
 
 

1. Проф. др Гашо Кнежевић, редовни професор на предмету Међународно приватно 
право на Правном факултету Универзитета у Београду, председник комисије 

2. Проф. др Бернадет Бордаш, редовни професор на предмету Међународно приватно 
право на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, члан 

3. Проф. др Маја Станивуковић, редовни професор на предмету Међународно приватно 
право Универзитета у Новом Саду, члан. 

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
 
 
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Конкурс објављен: у листу «Глас Српске» 17.12.2008. године 
Ужа научна/уметничка област: Међународно приватно право 
Назив факултета: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 1 (један) 
 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Валерија (Емерик) ШАУЛА 
Датум и место рођења: 14.06.1961. године у Бањој Луци 
Установе у којима је био запослен: Правни факултет Бања Лука 
Звања/ радна места: асистент-приправник, асистент, виши асистент, доцент и ванредни 
професор. 
Научна/уметничка област: Право, ужа научна област: Међународно приватно право 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Удружење правника 
Републике Српске и Савез удружења правника Републике Српске и Републике Србије 
 
2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: Студије права уписала 1980. године 
Назив институције: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 
Место и година завршетка: Бања Лука, 1984. године 
Постдипломске студије: уписала школске 1985/86. године 
Назив институције:Правни факултет Универзитета у Загребу 
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Место и година завршетка:Загреб, 1989. године 
Назив магистарског рада: «Мjеродавно право за међународну продају робе-Хашка конвенција о 
мjеродавном праву за међународну продају робе из 1986. године» 
Ужа научна/уметничка област: Међународно приватно право 
Докторат:пријавила 1989. године 
Назив институције:Правни факултет Универзитета у Загребу 
Место и година завршетка:Загреб, 1992. године. 
Назив дисертације:»Унификација колизионих норми за уговорне обавезе у Европској 
економској  заједници» 
Ужа научна/уметничка област:Међународно приватно право 
 
 

3. Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање  и период): 
 
 
Од 23.12.1985. асистент приправник на Катедри међународног права, Правни факултет Бања 
Лука 
Од 24.11.1989. године асистент, Правни факултет Бања Лука 
Од 21.12.1990. виши асистент, Правни факултет Бања Лука 
Од 26.5.1992. године доцент на предмету Међународно приватно право, Правни факултет Бања 
Лука 
У периоду 1993-1997 поверен јој је и предмет Међународно јавно право 
Од 19.12.1999. године реизбор у звање доцента на предмету Међународно приватно право 
Правни факултет Бања Лука 
Од 11.7.2003. године ванредни професор на предмету Међународно приватно право Правни 
факултет Бања Лука 
 
 

4. Научна/уметничка делатност кандидата 
 
 

1. Радови пре  последњег избора/реизбора 
• В. Шаула, Неки међународноправни аспекти појма власништва, Годишњак Правног 

факултета Бања Лука, 1986. године, стр. 69-81                             
    (K 33.9       8 бодова) 

• В. Шаула, Усвојење-међународно приватно и интерлокално право у СФРЈ, Годишњак 
Правног факултета Бања Лука, 1988. година, стр. 65-73              

   (K 33.9         8 бодова) 
• В. Шаула, Нова Хашка конвенција о мјеродавном праву за уговоре о међународној 

продаји робе из 1986. године и проблем аутономије воље странака, Годишњак Правног 
факултета Бања Лука, 1989. године, стр. 49-58                             

   (K 33.9      8 бодова) 
• В. Шаула, Хашка конвенција о мјеродавном праву за уговоре о међународној продаји 

робе из 1986. године-Нови покушај унификације колизионих норми, Југословенска 
ревија за међународно право, Београд, 1/1990, стр. 106-118         

  (K 33.9     8 бодова) 
• В. Шаула, Мјеродавно право за склапање брака са међународним елементом, 

Годишњак Правног факултета Бања Лука, 1992/1993. година, стр. 261-273  
        
  (K 33.9 8 бодова) 

• В. Шаула, Преглед рјешења Кубанског породичног закона из 1975. године, Годишњак 
Правног факултета Бања Лука 1993/1995, стр. 223-232                    

 ( K 33.24  2 бода) 
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• В. Шаула, Унификација колизионих норми о уговорним обавезама у оквиру Европске 
уније, (монографија), Бања Лука, 2002. године, издавач «Народна и унивезитетска 
бибилиотека Републике Српске», (238 страница)                          

 (K 33.3    10 бодова) 
• В. Шаула, Хашка конференција за међународно приватно право, Гласник правде, Бања 

Лука, 7-8/2001, стр. 58-68           
    (K 33.24   2 бода) 

• В. Шаула, Римска (ЕЕЗ) конвенција о мјеродавном праву за уговорне обавезе из 1980. и 
колизионе норме Босне и Херцеговине-сличности и разлике, Правни савјетник, 
Сарајево, 10/2001, стр. 18-24                                                         

   (K 33.9   8 бодова) 
• В. Шаула, Достигнућа Хашке конференције за међународно приватно право у заштити 

дјеце-савремене тенденције, Годишњак Правног факултета Бања Лука 2001, стр. 255-
267                                                                                            

     (K 33.9   8 бодова) 
• В. Шаула, Заштита одраслих у приватно-правним односима са међународним 

елементом, Српска правна мисао, Бања Лука, 1-4/2001, стр. 185-195  
    (K 33.9   8 бодова) 

• В. Шаула, Слобода приступа информацијама-један од основних принципа уједињене 
Европе-Перспективе Босне и Херцеговине, Архив за правне и друштвене науке, 
Београд 4/2001, стр. 555-572                                                          

   (K 33.9  8 бодова) 
• В. Шаула, Правни положај Савјета Европе, Правни савјетник, Сарајево, 2/2002, стр. 85-

94                                                                                                   
 (K 33. 24   2 бода) 

• В. Шаула, Савремене тенденције у области признања и извршења страних судских 
одлука са освртом на теорију и праксу у Републици Српској, Правни савјетник, 
Сарајево, 6/2002, стр. 98-109                                                            

 (K 33.9    8 бодова) 
• В. Шаула, Европски суд за људска права-организација, надлежност и поступак, Правна 

мисао, Сарајево, 7-8/2002, стр. 10-20            
 (K 33.24    2 бода) 

• В. Шаула, Насљеђивање с међународним елементом-савремене тенденције, Гласник 
правде, Бања Лука, 10-11/2003, стр. 102-113                      

(K 33.9   8 бодова) 
 
 
Укупно бодова по овом основу: 106 
 
 

2. Радови после последњег избора 
 
 

• В. Шаула, Унапређење правне помоћи између земаља Савјета Европе-
Конвенција о контактима с дјецом, Годишњак Правног факултета Бања Лука, 
2002, стр. 187-203                

        (K 33.9 8 бодова) 
 

 Рад представља елаборацију достигнућа Савета Европе у материји правне 
помоћи у стварима које се тичу поверавања деце на чување и васпитање. Значај 
конвенцијског регулисања ових питања утолико је већи што је све већи број 
међународно обележених породица и велики број развода бракова, након чега се 
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јављају тегобна питања регулисања односа међу супружницима и њиховом децом 
након одлуке надлежног органа. 
 

• В. Шаула, Европска унија-успјешан примјер регионалне интеграције, Правни 
живот, Београд, 12/2003, стр. 543-559            

        (K 33.9 8 бодова) 
 

 У овом раду се даје историјат настанка Европске заједнице, њен развој током 
времена и обележја њене правне природе које је аутор изучавала још током израде свог 
докторског рада. Она сматра ову међународну организацију посебном, sui generis 
правне природе, са елементима супранационалности у материји коју су државе чланице 
пренеле у надлежност органа Заједнице (Уније). 
 

• В. Шаула, Примјена страног мјеродавног права-обавеза или могућност, Правни 
савјетник, Сарајево 2/2004, стр. 65-75           

        (K 33.9 8 бодова) 
 

 Аутор се бави научном елаборацијом веома важног питања третирања страног 
меродавног права које улази у саму суштину међународног приватног права. Од 
одговора на ово питање зависи однос надлежних органа према колизионим нормама, те 
њихове обавезе у процесу сазнавања и примене меродавног права. Аутор се залаже за 
доследно третирање страног меродавног права као права, те за императивну природу 
колизионих норми. Она даје упоредна решења регулисања ових питања и предлаже 
мере за побољшање извршавања обавеза надлежних органа према вашећем позитивном 
законодавству. 
 

• V. Šaula, Unificat ion of Rules on Some Issues Related to Nationality within the 
Council of Europe and its Reflect ions on the Legislat ion of Bosnia and Herzegovina, 
Зборник радова са међународног скупа «Двадесет година Закона о 
међународном приватном праву», Ниш, 2003. године, стр. 199-218   

           
(K 35.2  6 бодова) 

 
 У овом раду аутор се упустила у разматрање значаја држављанства као основне 
тачке везивања у колизионим нормама у Републици Српској и Босни и Херцеговини. 
Квалитет анализе постојећих решења повећан је упоредним разматрањем Конвенције о 
држављанству Савета Европе која представља значајан индикатор правца промена у 
европској регулативи када је реч о овом проблему. Коначно, указује се на 
проблематику двојног држављанства из аспекта међународног приватног права. 
 

• V. Šaula, Anerkennung auslandischer Gerichtentscheidungen in Bosnien und 
Herzegowina, inbesondere in der Republika Srpska, IPRAx-Praxis des 
Internat ionalen Privat-und Verfahrensrechts, Hamburg,  Germany, 4/2004, стр. 361-
367                

        (K 33.7 12 бодова) 
 
 Савремене тенденције у пракси и законодавству Републике Српске и Босне и 
Херцеговине када је реч о признању и извршењу страних судских и других одлука 
приказане су у овом вредном раду. Илустровањем постојећег стања легислативе 
бројним примерима из поратне праксе судова у Републици Српској и њихова детаљна 
анализа посебна је вредност овог рада. Тако је стање законодавства и праксе у 
Републици Српској представљено широкој немачкој, европској и светској јавности, 
имајући у виду значај и домашај овог угледног часописа. 
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• В. Шаула, Савремене тенденције у регулисању приватноправних односа и 

поступка са међународним елементом на примјеру Републике Словеније, 
Српска правна мисао, Бања Лука, 1-4/2003, стр. 165-178   

         (K 33.24 2 бода) 
 

 Аутор овим радом указује на решења закона којим је у Словенији замењен 
ранији југословенски Закон о међународном приватном праву. Како се ранији 
југословенски закон у овој области још увек примењује у Републици Српској и 
Федерацији Босне и Херцеговине, стручна и научно заснована анализа његових нових 
решења је изузетно корисна за размишљања о евентуалним изменама постојећег 
законодавства у овој области. Посебно када се има у виду чињеница да је Република 
Словенија већ од раније у процесу прилагођавања свог законодавства стандардима који 
важе у другим земљама Европске уније. 
 

• В. Шаула, Грађански судски поступак с међународним елементом у свјетлу 
новог Закона о парничном поступку Републике Српске, Зборник радова са 
међународног научног скупа «Изградња и функционисање правног система», 
Правна ријеч, Бања Лука, 1/2004, стр. 461-476            

        (K 33.24  2 бода) 
 
 Доношењем нових закона о парничном поступку у Републици Српској и Федерацији 
Босне и Херцеговине знатно се променио дотадашњи концепт самог поступка, положај 
странака и улога суда. Значајни елементи англоамеричког правног система су нашли своје 
место у неким од решења нових закона. Аутор је анализом решења која се односе на грађански 
судски поступак са међународним елементом указала на промене у овој сфери, на предности и 
мањкавости неких решења. 
 

• В. Шаула, Комунитаризација колизионих норми међународног приватног и 
процесног права, Правни савјетник, Сарајево, 12/2004, стр. 77-85  

 
    (K 33.9 8 бодова) 

 
 У периоду испуњавања обавеза из Мапе пута којом су Босни и Херцеговини наметнути 
задаци које треба извршити у процесу приближавања Европској заједници, веома је вредан 
научни рад аутора којим је она детаљно објаснила стање међународног приватног права у 
Европској заједници, те проблеме који чекају Босну и Херцеговину у погледу хармонизације 
свог постојећег закнодавства са већ постављениом стандардима комунитарног наслеђа (acquis 
communaitaire) у овој области. 
 

• В. Шаула, Треба ли мијењати уговорни статут у међународном приватном 
праву Босне и Херцеговине на путу ка Европској унији, Зборник радова 
«Evropski sodni prostor», Правни факултет Универзитета у Марибору, 
Република Словенија, 2005, стр. 127-140          

 (K 33.15 6 бодова) 
 

 У низу радова аутора у којима се она бави приказивањем стања у међународном 
приватном праву у земљама Европске  заједнице и самом комунитарном међународном 
приватном праву, посебно место заслужује елаборација питања везаних за меродавно право код 
уговора с међународним обележјем. Детаљном анализом стања, аутор указује на потребу 
мењања одређених позитивноправних решења у Републици Српској, у складу са савременим 
кретањима у Европи у овој области. 
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• В. Шаула, Нотаријат у Босни и Херцеговини из перспективе међународног 
приватног права, Правна мисао, Сарајево, 1-2/2006, стр. 22-34  

       
   (K 33.9 8 бодова) 

 
 Имајући у виду да је током 2005. године у Републику Српску (а нешто раније у 
Федерацију Босне и Херцеговине) уведен нотаријат као посебна служба којој су дата велика 
овлаштења у правном промету, па тако и међународном правном промету, аутор је као један од 
едукатора и члан Комисије за полагање нотарског испита Министарства правде Републике 
Српске, дала значајан допринос даљем развоју знања у овој области, припремањем 
јединственог штива за већ именоване нотаре и будуће нотаре. У овом раду она се ограничила 
на нека најважнија питања која се пред нотара могу поставити у свакодневној пракси, те 
предложила начине њиховог решавања, указала на изворе норми и начин њихове примене. 
 

• В. Шаула, Правно танссексуалаца на правно признање промјене пола-новости 
из праксе Европског суда за људска права, Правна ријеч, Бања Лука, 8/2006, 
стр. 575-592              

           (K 36.7 2 бода) 
 

 Овим радом аутор је дала допринос још једној области међународног права коју је 
готово немогуће одвојити од међународног приватног права-међународно право људских 
права. Овом облашћу се аутор бавила дуги низ година, како у теорији, тако и у пракси, 
ангажманом у институцији Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине. Радећи по 
моделу праксе која се већ педесет година примењује у Европском суду за људска права, аутор 
је постала компетентан саговорник и за ову област међународног права. У раду који за 
окосницу има предмет из праксе Европског суда за људска права, она је отворила многа питања 
приватних права појединца који се одлучи да хируршким путем промени пол и указала на 
правце развоја у ситуацијама попут описане које су данас-сутра могу појавити и пред судовима 
Републике Српске, а посебно Уставног суда Босне и Херцеговине. 
 

• В. Шаула, Хашка конференција и међудржавно усвојење, Зборник радова са 
међународне конференције „Држављанство и међународно приватно право-
Хашке конвенције“, Београд, 2007, стр. 151-171          

                              (K 33.15 6 бодова) 
 
 Аутор је у овом раду указала на значај приступања Босне и Херцеговине Конвенцији о 
заштити деце и сарадњи држава у области међудржавног усвојења која је значајан међународни 
акт у модерном свету где је све већи број усвојења са међународним елементом и 
потенцијалних опасности које таква ситуација рађа. Осим елаборације решења и указивања на 
њихове предности, аутор је припремила и превод комплетног текста те конвенције са енглеског 
језика који је штампан у прилогу зборника радова са међународног скупа у Београду. 
 

• В. Шаула, Европски суд за људска права-правци даљег развоја, Архив за 
правне и друштвене науке, Београд, 3-4/2006, стр. 1975-1996  
                    (K 36.6.  3 бода) 

 
 Ово је још један рад аутора из области заштите људских права и слобода у оквиру 
Савета Европе. Значајни проблеми с којима се суочава Европски суд за људска права 
последњих година када трпи критике да није у стању обезбедити она процесна права која 
тражи да обезбеде државе чланице Савета Европе, а посебно права на разумну дужину трајања 
поступка, навели су аутора да представи практичне проблеме у раду тог суда, те развој догађаја 
у правцу њиховог превазилажења. 
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• В. Шаула, Прилог расправи о појму, предмету и методима регулисања 
међународног приватног права, Српска правна мисао, Бања Лука, 41/2007, стр. 
165-180              

                    (K 33.9 8 бодова) 
 
 Ово је значајан допринос науци и теорији међународног приватног права, када је реч о 
спорним питањима појма и предмета, назива и метода којима ова грана регулише односе 
приватног права са међународним елементом. Аутор наглашава да се двадесетогодишњим 
бављењем проблематиком ове гране права често сударала са питањима о његовој суштини. Те 
идеје, сазнања и промишљања сублимисани су у овом раду који представља вредан допринос 
постојећој књижевности међународног приватног права у савременим условима. 
 

• В. Шаула, Увођење институције омбудсмана у правни систем Босне и 
Херцеговине и њен развој у периоду 1996-2003, зборник радова са међународне 
конференције «Република Српска-15 година постојања и развоја», организован 
од Акадамије наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2007, стр. 271-
289                

      (K 33.15 6 бодова) 
 
 Као дугогодиши посленик система заштите људских права и слобода у оквиру 
институције омбудсмана, аутор је овим радом дала јединствени допринос јер је презентовала 
заинтересованој публици најситније практичне детаље рада ове важне институције која је 
увођењем у правни систем Републике Српске и Босне и Херцеговине покренула лавину 
интереса за питања интерне организације, али и суштине рада овог специфичног механизма за 
заштиту људских права и слобода. 
 

• В. Шаула, Мјеродавно право за вануговорне обавезе-савремена кретања у 
комунитарном праву, Годишњак Правног факултета Бања Лука 30/2007, стр. 
119-132                 

                    (K 33.9 8 бодова) 
 

 У овом раду аутор је презентовала своја сазнања до којих је дошла проучавајући 
процес комунитаризације колизионих норми о вануговорној одговорности. Посебно се ту 
мисли на Уредбу Рим II која треба да уведе нове тачке везивања у материју вануговорне 
одговорности које су већ уведене у неке новије законодавне пројекте из области међународног 
приватног права у Европи (нпр. у Белгији). 
 

• В. Шаула, Европски омбудсман-заштитник права грађана Европе на добру 
администрацију, часопис Агенције за државну управу Републике Српске, 
Модерна управа, Бања Лука, 1/2008, стр. 29-36     

                     (K 36. 7  2 бода) 
 
 Овим радом аутор приближава стручној јавности искуства из праксе Европске уније о 
механизму интерне контроле поштовања људских права кроз рад администрације ове 
регионалне међународне организације. Институција Европског омбудсмана је специфичан вид 
остварење права грађана Европе на добру администрацију (управу). Кроз модел уређења 
Европског омбудсмана, те конкретне примере из праксе с којима се овај орган Европске уније 
суочава, аутор је дала штиво за размишљање многим органима управе у Републици Српској 
како да унапреде свој рад и однос према корисницима својих услуга, као и припремила стручну 
јавност за оно што је чека у процесу хармонизације интерног законодавства са постојећим 
комунитарним правним системом. 
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• В. Шаула, Основи међународног приватног права Републике Српске, 
монографија, издавач Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. 
године, стр. 350           

                                                     (K 33.3. 10 бодова) 
 
 Овом монографијом аутор је по први пут на овом простору представила међународно 
приватно право Републике Српске. Кроз дванаест поглавља она се бавила свим питањима 
међународног приватног права кроз теоријске, историјске, легислативне али и упоредноправне 
анализе. Указано је на решења из обавезујућих међународних конвенција, решења модерних 
закона о међународном приватном праву других земаља а посебно на позитивно право у 
Републици Српској. Посебна вредност овог дела је у једноставном и разумљивом језику, 
прегледној и логичној структури, те прилозима који ће омогућити студентима првог циклуса 
студија да добију једноставна објашњења основних института  међународног приватног права 
Републике Српске, што ће им несумњиво помоћи у савладавању овог комплекса бројних 
питања која подразумевају солидно знање из низа предмета приватног права које треба да 
усвоје на нижим годинама студија права. 
 

• В. Шаула, Основи међународног грађанског процесног права Републике 
Српске, монографија, издавач Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Бања Лука, 2008, стр. 298          
                                                                                         (K 33.3. 10 бодова) 

 
 Материја међународног приватног права има свој процедурални аспект који је овим 
делом аутор детаљно приближила студентима првог циклуса правних студија. Овде се ради о 
процесноправној материји коју регулише низ закона у Републици Српској. Кроз једанаест 
поглавља монографије дата су јасна и прецизна објашњења свих важних института процесног 
међународног приватног права, попут међународне надлежности, положаја странца у домаћем 
поступку, међународне правне помоћи, признања и извршења судских и арбитражних одлука, 
те одабрана питања стечаја са међународним елементом. Монографија обилује корисним 
примерима међународних извора, образаца из праксе судских и управних органа, те судских 
одлука и решења везаних за ову материју. 
 

• В. Шаула, Судска сарадња у грађанском поступку у Европској унији-
Mеђународна надлежност и мјеродавно право у поступку развода брака, 
Правна ријеч, Бања Лука бр. 14/2008, стр. 445-455          
                                                                                        (K 33.15 6 бодова) 

 
 У овом раду аутор је обрадила веома значајно и актуелно питање међународне 
надлежности, меродавног права и признања одлука у материји развода брака са међународним 
елементом.Указано је на постојећа решења у оквиру Европске уније и правце даљег развоја 
(Уредба Рим III). Представљање решења и разлога који су утицали на њихово настајање у 
актима комунитарног права може бити веома корисно код промишљања будућих решења у 
праву Републике Српске и евентуалним изменама постојећег законодавства у овој материји. 
 
Укупан број бодова по овом основу: 129 
 
 
5. Образовна делатност кандидата 
 
1. Образовна делатност пре последњег избора/реизбора 
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 Кандидат је била члан комисија за одобрење тема магистарских и докторских радова, 
члан комисија за избор наставника и сарадника, те ментор при изради магистарског рада доц. 
др Љиљане Мијовић, судије Европског суда за људска права.                             (К 38.8      2 бода) 
                         
 Била је секретар и преводилац публикација Правног факултета Годишњак и Српска 
правна мисао, те часописа удружења правника Републике Српске-Правна реч. 
 
 Она је учествовала у едукацији судија и тужилаца у организацији канцеларије Савета 
Европе у Босни и Херцеговини, те Центра за едукацију судија и тужилаца Републике Српске и 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 
 Током 1998. године боравила је на стручној пракси у Европском суду за људска права у 
Стразбуру, те на стручном усавршавању у Италији, Француској, Мађарској, Грчкој, Хрватској, 
Србији, Малти и Аустрији. 
 
 

2. Образовна делатност после посљедњег избора/реизбора 
 
 
 Кандидат је била заменик руководиоца Специјалистичког студија «Дипломатско-
конзуларно право» на Правном факултету у Бањалуци и предавач на том студију.  
 
 Била је ментор за израду специјалистичког рада, рада другог циклуса на Правном 
факултету у Бањалуци, кандидата Жељке Цвијановић из Бањалуке, на тему «Међународно-
правни положај Европске уније», који је  успешно одбрањен 29.05. 2006. године. Била је 
ментор за израду магистарског рада кандидата Јасмине Алихоџић из Тузле на тему 
«Аутономија воље странака у међународном приватном праву Босне и Херцеговине и Европске 
уније», који је успешно одбрањен на Правном факултету Универзитета у Тузли 03.07. 2008. 
године.      

(K 38.8. 4 бода)  
 
 Дана 01.10.2004. године именована  је за члана комисије за оцену подобности теме 
докторске дисертације мр Бране Комљеновић, под насловом «Хуманитарне интервенције и 
међународно право», те Члан комисије за оцену и одбрану специјалистичког рада кандидата 
Љубинка Влајића под насловом «Заштита права и интереса домаћих држављана код 
полицијских, судских и административних органа државе пријема», одбрањеног 10.11.2005. 
године. Била је члан комисије за оцену и одбрану магистарског рада Кате Сењак под насловом 
«Нотари и трговачка друштва», одбрањеног 30.11.2007. године. Одлуком Научно-наставног 
већа Универзитета „Џемал Биједић“  у Мостару 27.06.2008. године именована је чланом 
комисије за оцену подобности теме докторске дисертације кандидата мр. Аните Дураковић из 
Мостара, под насловом «Међународно приватно право развода брака у Европској унији и 
Босни и Херцеговини». 
  
 Била је рецензент уџбеника «Међународно стечајно право» проф. др Владимира 
Чоловића, са Правног факултета Источно Сарајево 2005. године, уџбеника «Међународно 
приватно право» и «Процесно међународно приватно право», проф. др Едина Муминовића са 
Правног факултета Универзитета у Сарајеву, 2006. године, те монографије «Европски суд за 
људска права-могућности остварења заштите» проф. др Витомира Поповића и мр Бориса 
Топића, 2008. године. 
 
 У претходном периоду, као гостујући наставник, учествовала је у извођењу наставе или 
других облика рада на додипломском, постдипломском и докторском студију на Правном 
факултету Универзитета у Бихаћу, Тузли и Мостару.       
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         (K 35.6. 9 бодова) 
 
 Учествовала је као председник или члан више комисија за избор у звања на Правном 
факултету у Бањалуци и Српском Сарајеву. 
 
 Решењем декана Правног факултета у Бањалуци, именована је руководиоцем Центра за 
едукацију студената о примени Европске конвенције о заштити људских права и основних 
слобода-«Клуб АВЕА». Као руководилац Центра проф. др Валерија Шаула води и организује 
едукацију студената у поменутој области, те их припрема за међународна такмичења у 
симулованом суђењу пред Европским судом за људска права. 
 
 Била је председник Савета Правног факултета у Бањалуци. Председава струковним 
већем друштвених и хуманистичких наука Сената Универзитета у Бањалуци.  
 

Дана 17.07. 2008. године изабрана је за проректора за међународну сарадњу  
Универзитета у Бањалуци. 
 

У анонимној анкети организованој од Савеза студената Правног факултета током шк. 
2004/2005. године, за свој рад оцењена је највишом оценом (4,79).    
      

(K 38.9  4 бода) 
Укупно бодова по овом основу: 17 бодова. 
 
 

6. Стручна делатност кандидата 
 

1. Стручна делатност пре последњег избора/реизбора 
 
 Кандидат је објавила четири стручна рада објављена у часописима националног значаја 
који су побројани и бодовани на стр. 2 и 3 овог извештаја. У периоду од 17.06.1996. године до 
16.07.1998. године кандидат је била ангажована као правни саветник Омбудсмана за људска 
права Босне и Херцеговине, а од 29.09.1999-31.12.2003. године обављала је функцију вишег 
заменика Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине.  
 
 
2. Стручна делатност после последњег избора/реизбора 
 
 Кандидат је објавила пет стручних радова објављених у часописима међународног и 
националног значаја који су побројани и бодовани на стр. 5-7 овог извештаја.  
 
 Кандидат је члан Комисије за полагање нотарског испита, у ком својству је учествовала 
и у едукацији кандидата за полагање нотарског испита. Коаутор је приручника Министарства 
правде Републике Српске за полагање нотарског испита у делу који се односи на упоредно 
породично и међународно приватно право (C. Schalast /В. Софтић/В. Шаула, Модул 9-А 
Нотарска обрада послова у вези са породичним односима, Бања Лука, 2005). У делегацији 
Министарства правде Републике Српске током 2005. године боравила је у Немачкој и стекла 
практична знања из области нотарске службе у Европи.  
 
 Учествује као едукатор судија из области међународног приватног права, на скуповима 
у организацији Центра за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, едукатор из области 
заштите права деце, на скуповима у организацији Омбудсмана за људска права Републике 
Српске. Ангажована је као едукатор о питањима везаним за улогу институције омбудсмана за 
људска права, те поступка међународне заштите људских права пред Европским судом за 



11 
 

људска права, у оквиру рада на Клиници за људска права Правног факултета у Бањалуци. 
Повремено је била ангажована као едукатор из области родне равноправности и једнакости на 
скуповима у организацији Gender центра Владе Републике Српске. 
 

Током 2004. и 2005. године учествовала је у реализацији међународног пројекта 
подржаног од Владе Финске «Родна равноправност и једнакост у Босни и Херцеговини».  
 

(K 36.5 4 бода)  
 

 Као независни међународни експерт, током 2006. године, била је ангажована од 
међународне организације «Save the Children, Norway», у изођењу активности на пројекту 
евалуације успешности рада одељења «Заштита права деце» успостављеног у институцији 
Омбудсмана Републике Српске. 

   (K 36.5  4 бода) 
  
 Учествовала је као предавач уводничар на стручној међународној конференцији 
«Практична питања УН Конвенције о уговорима о међународној продаји робе и остваривања 
права у међународном правном промету», коју су 2007. године у Бањалуци организовале 
немачке организације IRZ (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) и 
GTZ (Deutsche Gesellschaft  für technische Zusammenarbeit).  
 
 Излагала је на скупу које је 2007. године организовала Академија наука и уметности 
Босне и Херцеговине, поводом осамдесетог рођендана академика Славице Крнете, 
пензионисаног професора Грађанског права на Правном факултету у Сарајеву. 
 

Била је један од уводничара на скупу који је Агенција за државну управу Републике 
Српске 04.03.2008. године организовала у Бањалуци, поводом промоције стручног часописа 
«Локална самоуправа». 
 
 Била је члан Комисије за информисање и признавање докумената из области високог 
образовања Министарства просвете и културе, те члан Савета за развој високог образовање и 
осигурање квалитета Владе Републике Српске.  
 
 Основни суд у Бањалуци ангажовао је проф. др Валерију Шаулу средином 2008. године 
као вештака у парничном предмету са међународним елементом, у смислу пружања експертизе 
о садржају и примени страног меродавног права 
 
 Организовала је и водила међународну конференцију «Регионална сарадња у области 
грађанског судског поступка са међународним елементом», која је одржана од 16-18. октобра 
2008. године у Бањалуци, у сарадњи са Министарством правде Републике Српске и уз подршку 
Министарства науке и технологије Републике Српске. Конференцији су присуствовали 
експерти из области међународног приватног права из осам различитих држава (укључујући и 
потписнике ових редова). Уредник је зборника радова презентованих на конференцији.   
     
                  (K 33.24  2 бода)  
 

Кандидат је пружила доказе да се у штампи налазе њени радови изложени на 
међународним скуповима из области међународног приватног права одржаним у Републици 
Хрватској и Црној Гори, те једном зборнику радова у Републици Македонији, али комисија 
није оцењивала те рукописе јер још нису објављени. 
 
 Кандидат је доставила доказе и о цитираности њених радова у литератури аутора из 
Немачке, Србије, Словеније и Босне и Херцеговине. 
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Укупно бодова по овом основу: 10 бодова 
 
 Комисија примећује да неке од наведених активности значајних за подизање нивоа 
струке и науке у Републици Српској у којима је кандидат учествовала и које су поменуте о 
горњем тексту нису препознате у методологији по којој је овај извештај припреман. Тако 
Комисија није могла да за њих додели бодове, али је своје закључно мишљење засновала и на 
тим постигнућима која су поменута у претходном делу извештаја. 
  
 Комисија констатује да је кандидат од последњег избора стекла 156 бодова научне, 
стручне и образовне компетенције, а за свој свеукупни досадашњи допринос науци и струци 
међународног приватног права, као и процесу унапређења високог образовања у овој области, 
укупно 264 бода. 
 
 
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 Имајући у виду све горе образложене референце кандидата проф. др Валерија Шауле, 
Комисија констатује њен вишегодишњи успешан, свестран и признат рад на пољу науке 
међународног приватног права, у наставном процесу, на подизању квалитета рада правосудних, 
управних и других органа у Републици Српској, подизању наставно-научног подмлатка, те 
избору наставно-научног кадра у Републици Српској. 
  
 Комисија се на основу приложене обимне документације уверила да је кандидат 
испунила све потребне услове из члана 74. Закона о високом образовању Републике Српске 
који су тражени у конкурсу, а који се односе на услове за избор у звање редовног професора.  
 

Комисија зато једногласно предлаже Наставно-научном већу Правног факултета да, на 
основу овог извештаја, предложи Сенату Универзитета у Бањалуци да проф. др Валерију 
Шаулу изабере у звање редовног професора за ужу научну област Међународно приватно 
право, на предмет Међународно приватно право. 
 
 
У Београду     6. 2. 2009. године 
 
У Новом Саду   7. 2. 2009. године  

Чланови Комисије: 
 

 
1.____________________________________ 
/др Гашо Кнежевић, редовни професор  
Правног факултета Универзитета у Београду/ 

 
 

2.____________________________________ 
(др Бернадет Бордаш, редовни професор  
Правног факултета Универзитета у Новом 
Саду/ 

 
 

3.____________________________________ 
/др Маја Станивуковић, редовни професор  
Правног факултета Универзитета у Новом 
Саду/ 


