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Изборном већу Факултета организационих наука 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/33 од 14.03.2017. 

године именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о пријављеним 

кандидатима по конкурсу за избор једног наставника у звање доцента на одређено време од 

пет година, са пуним радним временом за ужу научну област Организација пословних 

система, у следећем саставу: 

1. др Мирјана Дракулић, редовни професор. Универзитет у Београду - Факултет 

организационих наука, председник 

2. др Ондреј Јашко, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет 

организационих наука, члан 

3. др Добросав Миловановић, редовни професор, Универзитет у Београду - Правни 

факултет, члан 

Након увида у конкурсни материјал, Комисија подноси Изборном већу Факултета 

организационих наука следећи: 

И З В Е Ш Т А Ј 

На расписани конкурс за избор једног наставника у звање доцента на Факултету 

организационих наука за ужу научну област Организација пословних система који је 

објављен у гласилу Националне службе за запошљавање ''Послови'' бр. 718 од 22.03.2017. 

године, са роком трајања од 15 дана, у предвиђеном року, пријавио се један кандидат, и то: 

др Ђорђе Кривокапић. 

КАНДИДАТ ДР ЂОРЂЕ КРИВОКАПИЋ 

1. Биографски подаци и подаци о радном, педагошком и научно-

истраживачком искуству 

Биографски подаци 

Др Ђорђе Кривокапић је рођен 14. јуна 1982. године у Котору, Црна Гора. Основну школу 

"Вук Караџић" завршио је у општини Стари Град у Београду 1997. године као носилац 

Вукове дипломе. Трећу београдску гимназију завршио је у Београду 2001. године. У периоду 

од 1997. до 2000. године, у оквиру Центра за права детета, основао је групу „Деца Деци” која 

се бавила промоцијом и вршњачком едукацијом у области права малолетника. 

Правни факултет Универзитета у Београду уписао је 2001. године, а дипломирао након 4 

године и 9 месеци са просечном оценом 9,45 (девет, четрдесет и пет). У току студија, више 

пута је награђиван похвалницом Факултета за постигнут успех. Током 2006. године био је 

члан тима Правног факултета који се пласирао у финале усмених рунди на такмичењу 

„Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” у Бечу. Током студија био је 
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активан у унапређењу услова и квалитета студија као члан Студенског парламента (2003-

206.), студентски представник у Комисији за реформу наставног плана основних студија 

(2005-2006.), оснивач "Дана каријере" на Правном факултету (2005-2006.), као и у другим 

факултетским и студентским активностима. 

Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Питсбургу, САД (School of Law, 

University of Pittsburgh) уписао је 2006. године, и успешно стекао диплому LL.M. (мастер 

правних наука) у оквиру програма Међународног и упоредног права (International & 

Comparative Law). У оквиру ових студија положио је следеће предмете: Привредних 

друштава (Business Organizations), Међународне пословне трансакције (International Business 

Transactions), Међународна трговина (International Trade Seminar), Пословне трансакције 

(Commercial Transactions), Уговори (Contracts), Право и економија (Law and Economics 

Seminar), Међународно решавање спорова (International Dispute Resolution Processes), Увод у 

правни систем САД (Introduction to American Law) и Америчка правна анализа и писање (U.S. 

Legal Analysis and Writing). У оквиру мастер студија одбранио је два истраживачка рада: 

"Dispute Resolution under Central European Free Trade Agreement 2006: Can We Expect it to 

Work?" и "Dynamics of Decision Making between Cover transaction and Market Based Damages 

when Claimin Damages under the CISG". 

Докторске студије Универзитета у Београду, Правног факултета, за ужу међународно 

приватноправну научну област, уписао је 2008. године. Успешно је положио све испите 

(Методи научно-истраживачког рада, Међународно приватно право, Компанијско право, 

Право европских и међународних организација, Ауторско право и право интелектуалне 

својине и Арбитражно право), одбраниo семинарски рад на тему „Закон о електронској 

трговини Републике Србије и сукоб закона“, и испунио остале програмом предвиђене 

обавезе. 

Докторску дисертацију на тему "Сукоб закона и надлежности који произлази из повреде 

репутације путем Интернета" одбранио је 20. септембра 2016. године пред Комисијом у 

саставу: проф. др Владимир Павић, редовни професор, Правни Факултет, Универзитет у 

Београду, (ментор), проф. др Милош Живковић, ванредни професор, Правни Факултет, 

Универзитет у Београду (ментор), проф. др Мирјана Дракулић, редовни професор, Факултет 

организационих наука, Универзитет у Београду (члан), проф. др Давор Бабић, ванредни 

професор, Правни Факултет, Свеучилишта у Загребу (члан), проф. др Андреј Савин, 

Associate Professor, Law Department, Copenhagen Business School (члан) и стекао звање 

доктора наука – правне науке. 

Радно искуство 

Др Ђорђе Кривокапић је од 1. октобра 2009. године запослен на Универзитету у Београду - 

Факултет организационих наука као сарадник у настави. Од 1. новембра 2010. године је 

асистент, а 2013. године поново изабран (реизабран) у исто звање за ужу научну област 

Организација пословних система. Члан је Катедре за организацију пословних система у 

оквиру које је био задужен за извођење вежби на предмету Пословно право на основним 

академским и мастер академским студијама. 

Пре ангажовања на Универзитету у Београду - Факултет организационих наука, Ђорђе 

Кривокапић је радио као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији „Карановић & 

Николић“, водећој канцеларији у области привредног права на западном Балкану. У току 

адвокатског приправничког стажа учествовао је у бројним успешним трансакцијама и 

пројектима у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. 
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Лето 2010. и 2012. године кандидат је провео усавршавајући се у оквиру Беркман Клајн 

центра за Интернет и друштво Правног факултета Универзитета Харвард (Berkman Klein 

Center for Internet & Society, Harvard University School of Law), где је у оквиру библиотеке 

Правног факултета Универзитета Харвард спровео иницијално истраживање за припрему 

приступног рада, као и основно истраживање и прикупљање литературе за израду докторске 

дисертације. 

Од 2012. године др Кривокапић је укључен у рад SHARE Фондације у оквиру које, као 

програмски директор, води тимове мултидисциплинарних истраживача у више десетина 

пројеката. 

Др Кривокапић је од 2012. године члан радних група и консултант у пројектима 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства културе и 

информисања, Министарства привреде и Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, Дирекције за електронску управу за припрему законског и стратешког оквира у 

областима електронске трговине, електронских комуникација, електронског пословања, 

јавног информисања и електронских медија, електронске управе, информационе безбедности 

и отворених података. Био је и председавајући Радном групом за израду смерница за 

примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу Савета за штампу. 

Педагошко искуство 

Др Кривокапић је од 2009. до 2017. године изводио вежбе на основним академским 

студијама на предмету Пословно право, а на мастер академским студијама на предметима 

Правни аспекти менаџмента и организације и Правна регулација јавних набавки. Учествује у 

извођењу наставе на међународним мастер академским студијама Међународно пословање и 

менаџмент (International Business and Management) на предмету Међународно пословно право 

и систем запошљавања (International Business Law and Employment Systems) .  

Допринео је изради већег броја завршних радова. 

Кандидат држао више предавања на позив колега из наставе и студената са Правног 

факултета, Економског факултета, Факултета политичких наука, Факултета драмских 

уметности и УНЕСКО катедре за културну политику и менаџмент Универзитет уметности у 

Београду. Предавач је на интерактивном курсу “European Journalism in the Digital Age: Rights 

and Risks” који организује Центар за медије, информације и друштво Централно-европског 

универзитета (The Center for Media, Data and Society - Central European University). 

Подржавајући развој научно-истраживачког рада, технолошког предузетништва и креативне 

индустрије, др Кривокапић је одржао десетине тренинга и менторских сесија широм Србије, 

кроз које је младе истраживаче, предузетнике и креативце упознао са изазовима заштите 

нематеријалних добара и правним ризицима пословања у оквиру дигиталне економије, 

сарађујући са институцијама и организацијама као што су Народна библиотека Србије, 

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Нова Искра, Стартит Центар, 

ICT Hub, КЦ Град, Суперсте иницијатива, Регистар Националног Интернет Домена Србије, 

ФабЛаб иницијатива и бројних локалних организација. 

Ђорђе Кривокапић континуирано саветује студенате Факултета организационих наука које 

покушавају да покрену сопствени посао, као и неке од најнапреднијих домаћих технолошких 

компанија, стартапа и социјалних предузећа. 

У последњих неколико година др Кривокапић је држао предавања по позиву на стручним 

националним и међународним конференцијама и семинарима из тема везаних за дигиталну 
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економију, Интернет слободе, регулаторне приступе у дигиталном окружењу и утицајима 

технологије на друштво у организацији ОЕПС-а (Organization for Security and Co-operation in 

Europe), Савета Европе (Council of Europe), Беркман Клајн центра за Интернет и друштво 

Правног факултета Универзитета Харвард (Berkman Klein Center for Internet & Society, 

Harvard University School of Law), Лондонске школе економије и политичких наука (London 

School of Economics and Political Science), Школе за јавне политике Централноевропског 

Универзитета (School of Public Policy - Central European University), Истраживачког центра за 

медије и комуникације Универзитета у Хамбургу (Research Center for Media and 

Communication, University of Hamburgh), Европске алијансе за безбедност деце на Интернету 

(European NGO Alliance for Child Safety Online), Хајнрих Бел Фондације (Heinrich Böll 

Foundation), Међународног центра Олаф Палме (Olof Palme International Center), медијских 

регулатора Бранденбурга (Medienboard Berlin-Brandenburg, Medienanstalt Berlin-

Brandenburg) и других. 

Др Кривокапић редовно учествује у јавном животу кроз јавна предавања, трибине и округле 

столове у областима дигиталне писмености и утицаја технологије на савремено друштво. Дао 

је већи број интервјуа и објавио више чланака у оквиру домаћих и иностраних медија. 

Научно-истраживачко искуство 

Ђорђе Кривокапић је члан интердисциплинарних тимова на пројектима у областима: 

организације пословних система, јавне управе и локалне самоуправе, јавних политика, 

утицаја технологије на друштво и тржиште, радног права, јавног информисања. 

 2016-2017., Јачање капацитета заштитника грађана за покретање законодавних 

иницијатива кроз сарадњу са цивилним друштвом, Yucom и Заштитник грађана; 

 2016-2017., Анализа јавног информисања у он-лине медијима, дигиталних права и 

медијске писмености у Србији, с препорукама за нову Медијску стратегију, Фондација 

за отворено друштво, Србија; 

 2015-2016.,  Strengthening Media Freedom (EuropeAid/133839/C/SER/RS), EPTISA и 

Министарствo културе и информисања; 

 2014., Strengthening democracy, equitable and sustainable development in relation to local 

governance and closer ties between Serbia and EU, СКГО, Swedish Association of Local 

Authorities and Regions SELAR; 

 2012-2013., Support to e-Government Development (EuropeAid/129913/C/SER/RS), ААМ, 

Министарство правде и државне управе; 

 2011., Evaluation of Public Policies Pertaining to Young People, Youth Policy Project. 

Од јануара 2013. године у оквиру SHARE Фондације је руководи пројекатима реализованим 

на територији више од 10 земаља и који обухватају неколико хиљада учесника. Најзначајнији 

су: 

 2016-2017., Промоција интернет безбедности у Србији, Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација Републике Србије; 

 2016-2017., Online Media Freedoms, Делегација Европске уније у Републици Србији; 

 2015-2016., Подаци о личности у јавном сектору: мапирање јавне инфраструктуре 

обраде података у Србији, Judicial Reform & Government Accountability Project; 

 2014-2017., Слобода изражавања на Интернету: заштита онлајн медија у Србији, 

Амбасада Краљевине Холандије у Србији; 

 2014-2018., Мењање медијске слике - јединица за заштиту слобода на Интернету, 

Фондација за отворено друштво, Србија; 

 2014-2018., Јединица за заштиту слобода на Интернету, Civil Rights Defenders; 
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 2014-2015., SHARE лабораторија - центар за истраживање и едукацију, Покрајински 

секретаријат за економију, запошљавање и родну једнакост АП Војводине; 

 2013-2014., Истраживање и акција поводом електронског надзора, Web We Want 

Foundation; 

 2013-2014. SHARE Defense - Јединица за заштиту Интернет слобода и дигиталних 

права, Institute for Sustainable Communities; 

 2011-2012., Интернет република, Institute for Sustainable Communities. 

Посебна знања и вештине 

Кандидат одлично говори, чита и пише енглески језик. Има основно познавање руског 

језика. Располаже знањем и вештинама рада на следећим софтверским алатима: MS Office, 

MS Visio, Adobe Illustrator, Photoshop, Tableu, Paragraf. 

Досадашњи избори у звања 

У претходном периоду Ђорђе Кривокапић биран је у следећа звања: 

 2009. године - сарадник у настави на Универзитету у Београду - Факултет 

организационих наука за ужу научну област Организација пословних система, 

 2010. године – асистент на Универзитету у Београду - Факултет организационих наука 

за ужу научну област Организација пословних система, 

 2013. године – асистент на Универзитету у Београду - Факултет организационих наука 

за ужу научну област Организација пословних система, 

 од краја 2016. године - стручни сарадник у Центру за сајбер форензику на 

Универзитету у Београду - Факултет организационих наука. 

2. Испуњеност услова за избор у звање 

Приступно предавање 

Дана 19. маја 2017. године др Кртивокапић је одржао приступно предавање на тему 

„Организација пословних система у колаборативној економији – правни аспекти“ пред 

Комисијом за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима. Чланови Комисије су 

једногласно оценили приступно предавање по свим критеријумима (припрема, структура, 

садржај и дидактичко-методички аспекти предавања) највишом оценом (5,00). 

Оцена педагошког рада по студентским анкетама 

Оцене педагошког рада добијене у анонимним студентским анкетама указују да кандидат 

има изражене способности за наставни рад. Током наставног рада оцењен је просечном 

оценом 4,30 (на скали од 1 до 5) што је изузетно добар резултат узимајући у обзир да се 

Пословно право, као обавезни предмет на коме је био оцењиван, налази на последњој години 

студија на којој студенти имају високе критетијуме. На почетку рада на Факултету на основу 

оцена студената сврстан је у пет најбољих у групи сарадника. 

Чланство у комисијама 

Кандидат је био члан 5 комисија за оцену и одбрану завршних радова студената Факултета. 
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Објављени радови 

Др Кривокапић је објавио, самостално или као коаутор, више радова у часописима од 

међународног и националног значаја, зборницима радова са међународних и националних 

научних скупова, штампаних у целини или као апстракти. Успешно је презентовао радове на 

научним и стручним скуповима у земљи и иностранству (Аустрија, Италија, Македонија). 

Имао је и предавање по позиву. 

Списак радова: 

1. Докторска дисертација: 

1.1. Кривокапић Ђ., Сукоб закона и надлежности који произлази из повреде репутације 

путем Интернета, 2016., UDK број: 316.774:34, укупан број страна 550, (M70) 

2. Радови у часописима међународног значаја верификованих посебном одлуком: 

2.1. Кривокапић Ђ., Адамовић Ј., Impact of General Data Protection Regulation on 

Children’s Rights in Digital Environment, Анали Правног факултета Универзитета у 

Београду, vol. 64, br. 3 (2016), стр. 205-220, UDC: 342.738-053.6(4-672EU); 341.231.14-

053.6(4-672EU), (M24) 

2.2. Кривокапић Ђ., Комазец С., Тодоровић И., Кривокапић Д., Mapping Personal Data 

Flow and Regulatory Compliance in Serbian Public Institutions, Management - Journal for 

Theory and Practice Mangement, Universiry of Belgrade - Faculty of Organizational 

Sciences, no. 80/2016, стр. 1-10, UDC: 005.336.5:004; 005.922.1:351.076(497.11), DOI: 

10.7595/management.fon.2016.0018, (M24) 

3. Рад у у водећем часопису националног значаја: 

3.1. Комазец С., Тодоровић И., Кривокапић Ђ., Јашко О., Capacities of local self-

governments in Serbia for compliance with EU directives on public procurement, 

Management - Journal for Theory and Practice Mangement, Universiry of Belgrade - 

Faculty of Organizational Sciences, стр. 15-23,. UDC: 658.71:352(497.11); 

340.137:347.71(497.11:4-672EU); DOI: 10.7595/management.fon.2013.0028, (М51) 

4. Саопштења са међународних скупова објављена у целини: 

4.1. Кривокапић Ђ., Who Should Take Care of Identity, Privacy and Reputation?, 

истраживачка публикација „Digitally Connected: Global Perspectives on Youth and 

Digital Media”, водећи уредници: Sandra Cortesi & Urs Gasser, Berkman Center Research 

Publication No. 2015-6, САД, стр. 35-40., US General Assembly, the Berkman Center for 

Internet & Society at Harvard University и UNICEF уз сарадњу са PEW Internet, EU Kids 

Online, the Internet Society (ISOC), Family Online Safety Institute (FOSI) и Youth 

Policy.org., са преко 3.500 преузимања и преко 14.500 прегледа апстракта у оквиру 

Social Sciences Research Network (www.ssrn.com) и рангирана је око 2.000 места међу 

oko 750.000 расположивих публикација, (M33) 

4.2. Кривокапић Ђ., Костић Б., Ђукановић Г., Protection of Personal Data and the Practices of 

the IT Companies in Serbia, Proceedings of the XIV International Symposium SYMORG 2014: 

New Business Models and Sustainable Competitiveness, Србија, стр. 1339 – 1346, (М33) 

4.3. Грушић У., Кривокапић Ђ., Зашто Србија треба да приступи Хашкој конвенцији о 

споразумима о надлежности суда, Зборник радова са IX конференцијe међународног 

приватног права, Македонија, 2011. стр. 213-223, (М33) 

4.4. Дракулић М., Кривокапић Ђ., Мирковић М., Public Administration, Communication 

Technologies and Crowdsourcing: Opportunity for Social Change, Proceedings of the 14th 

Toulon-Verona Conference "Excellence in Services“, Италија, 2011., стр. 455 - 466, ISBN: 978 

88904328-1-2, (М33) 
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4.5. Кривокапић Ђ., Дракулић М., Јовановић С., Пружање игара на срећу путем 

Интернета у Републици Србији: актуелни правни проблеми“, Proceedings of the XII 

International Symposium SymOrg 2010, Србија, стр. 2529 – 2536, (М33) 

4.6. Јовановић С., Кривокапић Ђ., Дракулић М., Оснивање ЦСИРТ у Републици Србији, 

Proceedings of the XII International Symposium SymOrg 2010, Србија, стр. 2891 – 2898, 

(М33) 
4.7. Кривокапић Ђ., Инвестиционо право, решавање спорова и накнада штете, Зборник 

радова са V конференцијe међународног приватног права „Међународно приватно 

право и заштита страних инвеститора“, ПФ Подгорица, Црна Гора, стр. 114-124, ISBN 

978-86-509-0047-5, (М33) 

5. Саопштења са међународних скупова штампаних у изводу: 

5.1. Кривокапић Ђ., Адамовић Ј., Regulating live-streaming and video sharing platforms in the 

AVMS market, Proceedings of the conference „The Future of Audiovisual Media Services in 

Europe“, „Media Policy Project“ Лондонска школа економије и политичких наука (LSE) у 

сарадњи са Центром са студије европских политика (CEPS), Белгија. (дигитално издање), 

2016., (M34) 

5.2. Перков Б., Кривокапић Ђ., Кривокапић Н., Ensuring Independent Regulation for 

Online/Citizen Media, Proceedings of the conference „The Future of Audiovisual Media Services 

in Europe“, „Media Policy Project“ Лондонска школа економије и политичких наука (LSE) у 

сарадњи са Центром са студије европских политика (CEPS), Белгија. (дигитално издање), 

2015., (M34) 

5.3. Кривокапић Ђ., Дракулић М., Principles of upcoming e-government regulation in the 

Republic of Serbia, Proceedings of the 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation 

and Inter-regional Cooperation”, Belgrade, 2013., (M34) 

5.4. Кривокапић Ђ., Дракулић М., Sources of Reputational Information in B2B Relations in Digital 

Age: Frequency of Use and Reliability, Proceedings of the conference „Advances in Business-

Related Scientific Research Conference“, Венеција, ISBN 978-961-92917-3-3, 2012., (М34) 

5.5. Кривокапић Ђ., Potential impact of the US Speech Act: Influence of the Speech Act on Ongoing 

PIL Debate within EU and Third Countries, Proceedings of the IV Journal of Private 

International Law Conference, Италија, 2011., (М34) 

5.6. Кривокапић Ђ., Дракулић М., Жаркић-Јоксимовић Н., Management Clinic in Higher 

Education, Proceedings of the conference “Аcademy of World Business Marketing and 

Management Development (AWBMAMD)”, Финска, (Paper No 82)., 2010., (М34) 

5.7. Кривокапић Ђ., Perspective of Global Impact of E-Commerce Directive: Good Experiences 

and Common Mistakes from Western Balkan, Proceedings of the conference “British and Irish 

Law Education and Technology Association (BILETA) Conference“, Аустрија, стр. 56., 2010., 

(М34) 

6. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу: 

6.1. Кривокапић Ђ., Правни изазови укључивања посебних фондова у дигиталну јавну 

сферу са посебним освртом на проблем легата и библиотека целина, Десети 

јубиларни стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије, Библионет 

2016., Србија, (M62) 

7. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини: 

7.1. Кривокапић Ђ., Перков Б., Кривокапић Н., Регулаторни оквир за онлајн медије у Србији, 

Зборник радова „Менаџмент драмских уметности и медија – изазови 21. века“, Србија, 

2014., (M63) 

  



 8 

Др Кривокапић има више стручних радова и студија: 

1. Кривокапић Ђ., и други, SHARE@WORK.2016: Мониторинг дигиталних права и 

слобода у Србији, коаутор и уредник публикације, SHARE Фондација, Нови Сад, 2017. 

2. Ризмал И., Радуновић В., Кривокапић Ђ., Водич кроз информациону безбедност у 

Републици Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији и ЦЕАС, Бeоград. 2016. 

3. Кривокапић Д., Кривокапић Ђ., и други, Заштита података о личности – водич за 

органе власти, SHARE Фондација, Нови Сад, 2016. 

4. Јовановић М., Кривокапић Ђ., Reputation Economy, How Work Works, Нова Искра, 

Београд, стр. 77-90., 2016. 

5. Кривокапић Ђ., Перков Б., Кривокапић Н., Digital rights in the workplace, Finlay Alan 

(ed), Global Information Society Watch 2016: Economic, Social and Cultural rights (ESCRs) 

and the internet, Association for Progressive Communications, САД, стр. 204 - 208. ISBN 

978-92-95102-70-5, 2016. 

6. Кривокапић Ђ., и други, Out of Balance: Defamation Law in the European Union - A 

comparative overview for journalists, civil society and policymakers, International Press 

Institute (IPI), Vienna, 2015. 

7. Кривокапић Ђ., Перков Б., Кривокапић Н., Online hate speech and the LGBT community in 

Serbia, Finlay Alan (ed), Global Information Society Watch 2015: Sexual rights and the 

internet, Association for Progressive Communications, САД, стр. 234 - 236. ISBN 978-92-

95102-41-5, 2015. 

8. Стојковић М., Кривокапић Ђ., Access to retained data in Serbia, Finlay Alan (ed), Global 

Information Society Watch 2014: Communications surveillance in the digital age, Association 

for Progressive Communications, Уругвај, стр. 217 - 220, ISBN: 978-92-95102-16-3, 2014. 

9. Азањац Т., Брадић Д., Кривокапић Ђ., Стојић Т., Youth and Public Policy in Serbia, 

публикација, Youth Policy Review Series, Internatioal Editorial Board: Robert Thomson, 

прво издање: IDEBATE, New York City, NY, 2012, друго издање: Youth Policy Press, 

Berlin, 2014. 

Кандидат је уредио едицију приручника: 

1. Водич: Центар за превенцију ИКТ ризика - ЦЕРТ, SHARE Фондација, 2017. 
2. Водич о ауторским правима: Слободна употреба ауторских дела, SHARE Фондација, 

2017. 
3. Водич за ИКТ системе од посебног значаја: Информациона безбедност, SHARE 

Фондација, 2017. 
4. Водич о дигиталним правима и слободама у политичкој комуникацији, SHARE 

Фондација, 2016. 
5. Водич: Радници на лизинг, SHARE Фондација, 2016. 
6. Водич: заштита тајности извора информација – правни и технички аспекти, SHARE 

Фондација, 2015. 
7. Водич: безбедност организација у дигиталном окружењу, SHARE Фондација, 2015. 
8. Водич кроз ризике и механизме заштите независности и безбедности онлајн медија: ход 

по дигиталној ивици, SHARE Фондација, Србија (српски и енглески), 2015. 
9. Водич: добре праксе и регулаторни модели за одговорно објављивање онлајн коментара, 

Н. SHARE Фондација, 2015. 
10. Водич: правни положај онлајн медија у Србији, SHARE Фондација, 2015. 
11. Водич: основе дигиталне безбедности, SHARE Фондација, 2015. 

3. Анали одабраних радова 

Комисија је изабрала за анализу следеће радове кандидата др Ђорђа Кривокапића: 
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Докторска дисертација „Сукоб закона и надлежности који произлази из повреде репутације 

путем Интернета“ написана је на 550 страна, обухвата 670 библиографских јединица и 

судских одлука, распоређених у 1450 фуснота. Текст дисертације је подељен у седам целина: 

увод; друштвене основе репутације; правно разматрање репутације; држава, Интернет и 

репутација; међународна надлежност у контексту заштите репутације на Интернету; 

меродавно право у контексту заштите репутације на Интернету; и закључак. Предмет 

докторске дисертације су: улога репутације у оквиру савременог друштва, интереса и 

вредности са којима је повезана, систем њене правне заштите; капацитет државе да у оквиру 

глобалне информационе мреже обезбеди ефикасну правну заштиту; те сукоба закона и 

надлежности који настају у вези са повредом у дигиталном добу. 

Међународна комисија за одбрану је закључила да је у питању врло темељно и свеобухватно 

истраживање репутације, прво такве врсте у нашој правној науци, које се није задржало само 

на правним аспектима. Дефинисан је појам репутације, њен значај у дигиталном добу, 

правно сагледаван у оквиру заштите националног правног поретка и међународног 

приватног права. Сваки аспекат обрађен је комплетно и комплексно. Значајан резултат 

дисертације представља обиље и систематизација правне грађе у вези  питања која је 

кандидат разматрао. Препоруке за усвајање јавних политика на нивоу Републике Србије, до 

којих се дошло на основу анализе, чине значајан резултат ове дисертације. 

Широки захват домаће и иностране новије правне праксе, омогућио је кандидату да провери 

хипотезе везане за медијске слободе у контексту развоја нових технологија. Степен правне 

неизвесности, услед различитих правила решавања сукоба закона која се примењују на 

правне механизме заштите репутације, открива да се не може тврдити да су њени носиоци у 

предности и да их искористе на штету медија, пружалаца услуга информационог друштва и 

креатора садржаја. 

Научни допринос ове дисертације се не ограничава само у једну ужу правну научну област. 

У грађанскоправној области допринос се огледа у диференцирању појма репутације од 

класичног појма угледа као личног добра. Предложен је специфичан и оригиналан Модел 

репутације у нашој доктрини. Истакнут је значај репутације за разне врсте друштвених 

односа у дигиталном окружењу и класификацији повреда и механизама њене заштите. У 

међународно приватноправној области допринос је у упоредном прегледу решења 

међународне надлежности и меродавног права везаног за повреду репутације. 

Природа и ширина истраживања допринели су високом нивоу оригиналности дисертације.  

Чланак Mapping Personal Data Flow and Regulatory Compliance in Serbian Public Institutions 

(Кривокапић Ђ., Комазец С., Тодоровић И., Кривокапић Д., објављен у часопису 

Management - Journal for Theory and Practice Mangement, Universiry of Belgrade - Faculty of 

Organizational Sciences, no. 80/2016, стр. 1-10, UDC: 005.336.5:004; 005.922.1:351.076(497.11), 

DOI: 10.7595/management.fon.2016.0018,) је настао на основу истраживања у оквиру пројекта 

„Подаци о личности у јавном сектору: мапирање јавне инфраструктуре обраде података у 

Србији“ које је обухватило 6 највећих руковаоца подацима о личности. Рад пружа нови 

методолошки приступ изучавању усклађености великих пословних система са регулативом 

из области заштите података о личности, информационе безбедности и јавне управе. Као 

значајни резултати истраживања истичу се налази да се исти подаци чувају на више места, 

што је посебан ризик за информациону безбедност али и за квалитет података, као и да 

институције обично не именују лица на менаџмент позицијама задужена за усклађивање 

пословања у истраживаним областима. Чланак такође пружа значајне стратешке препоруке 

за бољу заштиту података о личности уз истовремени развој система електронске управе 

попут: напуштања постојећег јединственог матичног броја грађана, централизације база 

података о личности у јавном сектору и коршћење заједничке инфраструктуре, отворених 

података, организационих мера за заштиту података о личности, образовања и унапређење 

правног оквира. 

Рад Capacities of local self-governments in Serbia for compliance with EU directives on public 
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procurement (Комазец С., Тодоровић И., Кривокапић Ђ., Јашко О., објављен у часопису 

Management - Journal for Theory and Practice Mangement, Universiry of Belgrade - Faculty of 

Organizational Sciences, стр. 15-23,. UDC: 658.71:352(497.11); 340.137:347.71(497.11:4-

672EU); DOI: 10.7595/management.fon.2013.0028), се посебно бави изазовима које локалне 

самоуправе у Републици Србији имају приликом имплементације европске регулативе из 

области јавних набавки. На основу истраживања организационих капацитета у неколико 

локалних самоуправа, које се разликују по величини и нивоу развоја, закључено је да 

општине поседују основне способности да спроведу јавне набавке у складу са европским 

правилима али да им је неопходна даља изградња људских, организационих, а нарочито 

техничких капацитета. Посебан допринос истраживања и чланка представљају препоручене 

мере које даље могу унапредити стање у овој области. 

Рад Protection of Personal Data and the Practices of the IT Companies in Serbia (Кривокапић Ђ., 

Костић Б., Ђукановић Г., објављен у оквиру Proceedings of the XIV International Symposium 

SYMORG 2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, Србија, стр. 1339 – 1346) је 

резултат истраживања заштите података о личности у сектору електронских комуникација и 

трговине, нарочито у областима пружања услуга телефонског саобраћаја, приступа 

Интернету и даљинске продаје путем Интернета. У истраживању се први пут у Србији 

испитује усклађеност  приватноправног оквира који су организације у овим секторима 

наметнуле потрошачима са стандардима заштите приватности и података о личности. Рад је 

детаљан преглед усклађености 30 српских организација, по 7 различих питања, и садржи 

препоруке за развој пословних система како би се унапредила основна права корисника. 

Чланак Who Should Take Care of Identity, Privacy and Reputation? (истраживачка публикација 

„Digitally Connected: Global Perspectives on Youth and Digital Media”, Berkman Center Research 

Publication No. 2015-6, САД, стр. 35-40.) је објављен од стране Беркман Клајн центра за 

Интернет и друштво Правног факултета Универзитета Харвард. У чланку др Кривокапић 

објашњава контекст регулаторне силе и пословне подстицаје који диктирају актуелно стање 

права детета у оквиру постојећих платформи на Интернету. Од посебног је значаја анализа 

сукоба закона који онемогућавају коришћење права деце и њихове родитеље у Интернет 

окружења. 

У часопису Анали Правног факултета објављен је чланак „Impact of General Data Protection 

Regulation on Children’s Rights in Digital Environment“ (Кривокапић Ђ., Адамовић Ј., vol. 64, 

br. 3 (2016), стр. 205-220, UDC: 342.738-053.6(4-672EU); 341.231.14-053.6(4-672EU). У раду 

се анализира домашај и ефекти нове Опште уредбе о заштити података о личности у односу 

на права детета у дигиталном окружењу. У оквиру њега кандидат је указао на низ проблема 

чије је превазилажење неопходно како би се нови акт ЕУ имплементирао у складу са 

интересима и правима малолетника и системским тумачењима која би приликом примене 

била узета у обзир. 

Током претходних година др Кривокапић се истраживачким радом и експертским 

ангажовањима бавио најсложенијим новонасталим питањима која струци и науци нису била 

блиска у вези пословања и репутације. 

4. Испуњености законских услова и критеријума за избор у предложено 

наставничко звање 

На основу прегледа и анализе објављених радова, може се констатовати да је др Ђорђе 

Криволапић остварио значајне научно-истраживачке. У квалитативном смислу радови 

кандидата се баве значајним истраживачким проблемима везаним за право и то у дигиталном 

окружењу у области Организационих пословних ситема. У квантитативном смислу, др Ђорђе 
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Кривокапић, је поред одбрањене докторске дисертације (М70), објавио и: 2 рада у 

часописима међународног значаја верификовних посебном одлуком (М24), 1 рад у 

категорији врхунски часопис националног значаја (М51), 7 радова у категорији саопштења са 

међународних скупова штампаних у целини (М33), 7 радова у категорији саопштења са 

међународних скупова штампаних у изводу (М34), 1 предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у изводу (М62), 1 саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (М63). Резултати које је остварио у потпуности испуњавају критеријуме 

прописане Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду о чему сведочи следећи сумарни приказ. 

Табела 1. Сумарни приказ испуњеноси услова кандидата др Ђорђа Кривокапића 

Услови 

предвиђени 

законом за 

избор у звање 

доцентa 

Минимални услови Испуњеност 

ОПШТИ 

УСЛОВ: 

Научни назив доктора наука из научне 

области за коју се бира стечен на 

акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму у 

земљи или диплома доктора наука 

стечена у иностранству, призната у 

складу са Законом о високом образовању 

Докторска дисертација одбрањена 21.09.2016. године 

на Правном факултету Универзитета у Београду  

ОБАВЕЗНИ 

УСЛОВИ: 

1. Приступно предавање из области за 

коју се бира, позитивно оцењено од 

стране високошколске установе.  

2.  Позитивна оцена педагошког рада у 

студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног 

периода (ако га је било).  

3.  Објављен један рад из категорије М20 

или три рада из категорије М51 из 

научне области за коју се бира.  

4.  Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, 

М63). 

1. Приступно предавање Комисија је оценила 

највишом оценом (5.00) 

2. Током рада на Факултету организационих наука 

оцењиван је просечном оценом већом од 4. 

3. 2 рада из категорије М24 

4. 7 радова из категорије М33 и 1 рад из категорије 

М63 

ИЗБОРНИ 

УСЛОВИ 

(минимално 

2 од 3 

услова) 

Ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изборна услова) 

Испуњеност критеријума  

ИЗБОРНИ 

УСЛОВ 1: 

СТРУЧНО - ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ДОПРИНОС 

1. Председник или члан уређивачког 

одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или 

иностранству. 

2.  Председник или члан организационог 

или научног одбора на научним 

скуповима националног или 

међународног нивоа.  

3.  Председник или члан комисија за 

израду завршних радова на 

академским мастер или докторским 

студијама.  

4.  Руководилац или сарадник на 

домаћим и међународним научним 

пројектима. 

2. Члан организационог одбора 21. NISPACee Annual 

Conference, „Regionalisation and Inter-regional 

Cooperation”, Belgrade, May 16-18, 2013. 

3. Члан комисија за израду завршних радова 

ИЗБОРНИ 

УСЛОВ 2: 

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

1.  Чланство у страним или домаћим 

академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама 

у које се члан бира.  

2. Члан Статутарне комисије и Председник изборне 

комисије за избор Студенског парламента на 

Факултету организационих наука  

3. Члан већег броја законодавних комисија 

министарстава 

4. Учешће у већем броју наставних активности ван 
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2. Председник или члан органа 

управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или 

универзитету у земљи или 

иностранству.  

3. Члан националног савета, стручног, 

законодавног или другог органа и 

комисије министарстава.  

4. Учешће у наставним активностима 

ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у 

организацији професионалних 

удружења и институција, програми 

едукације наставника) или у 

активностима популаризације науке.  

5. Домаће или међународне награде и 

признања у развоју образовања или 

науке 

студијских програма у земљи и иностранству 

ИЗБОРНИ 

УСЛОВ 3: 

САРАДЊА СА ДРУГИМ 

ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО- 

ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, 

ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ 

1. Руковођење или учешће у 

међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама  

2. Радно ангажовање у настави или 

комисијама на другим 

високошколским или 

научноистраживачким институцијама 

у земљи или иностранству, или звање 

гостујућег професора или 

истраживача.  

3. Руковођење радом или чланство у 

органу или професионалном 

удружењу или организацији 

националног или међународног нивоа.  

4. Учешће у програмима размене 

наставника и студената.  

5. Учешће у изради и спровођењу 

заједничких студијских програма  

6. Предавања по позиву на 

универзитетима у земљи или 

иностранству 

1 Руководилац више стручних пројеката у оквиру 

SHARE Фондације. Учесник на великом броју 

међународних стручних пројеката и студија 

3. Директор за правне праксе SHARE Фондације 

5. Асистент на заједничким мастер академским 

студијама Универзитета у Београду - Факултет 

организационих наука и Пословне школе 

Универзитета Мидлсекс, Лондон (Middlesex 

University Business School, London) на 

предмету International Business Law and 

Employement Systems 

З А К Љ У Ч А К 

Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да се на конкурс у предвиђеном 

року пријавио само др Ђорђе Кривокапић. 

Кандидат др Ђорђе Кривокапић испуњава формалне услове прописане Законом о високом 

образовању, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 

Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду и Статутом Факултета организационих наука за избор наставника у звање доцента. 

Објављивањем радова у часописима од међународног и националног значаја, зборницима 

радова са међународних скупова штампаних у целини или изводима у којима је једини или 

први аутор и учешћем у пројекатима кандидат је показао способност за научно-

истраживачки и стручни рад. Др Кривокапић поседује вишегодишње искуство у раду са 

студентима на извођењу вежби на предметима из уже научне области Организација 
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пословних система на основним и мастер академским студијама на Универзитету у Београду 

- Факултет организационих наука, за које је добио високе оцене студената у анкетама. Био је 

члан комисија за завршне радове студената. 

Ценећи научне, стручне и педагошке резултате кандидата, Комисија са посебним 

задовољством предлаже Изборном већу Факултета организационих наука да се др Ђорђе 

Кривокапић изабере у звање доцента на Универзитету у Београду - Факултет 

организационих наука, за ужу научну област Организација пословних система, на 

одређено време од 5 година, са пуним радним временом. 

У Београду, 6. јун, 2017. године 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

_________________________________________________ 

др Мирјана Дракулић, редовни професор, 

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, председник 

 

_________________________________________________ 

др Ондреј Јашко, редовни професор, 

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, члан 

 

_________________________________________________ 

др Добросав Миловановић, редовни професор, 

Универзитет у Београду - Правни факултет, члан 


