Mр Милица В. Матијевић
Истраживач сарадник
Образовање:
Институција:
Правни факултет Универзитета у
Фиренци (Италија)
новембар 2014 – октобар 2018.

Европски међу-универзитетски
центар за људска права и
демократизацију (ЕИУЦ)
(Венеција, Италија) и
Универзитет Јужне Данске у
сарадњи са Данским институтом
за људска права (Копенхаген,
Данска)
септембар 2004. – септембар
2005.
Правни факултет Универзитета у
Београду
октобар 1996. – јун 2004.
Правни факултет Универзитета у
Утрехту (Холандија)
септембар 2000. – јул 2001.

Диплома:
Диплома доктора правних наука
Докторска дисертација: „Substantive Equality and
the Limits of Law” („Супстантивна једнакост и
границе права”)
(ментор: проф. др Алесандро Симони (Alessandro
Simoni)).
Европска магистарска диплома из људских права
и демократизације (Е.МА)
Магистарска дисертација: „The United Nations
Transitional Administration Missions and the
Principles of Democratic Governance“ („Мисије
Уједињених
нација
успостављене
ради
привременог
администрирања
одређене
територије и принципи демократског управљања”)
(ментор: проф. Др Ерик Андре Андерсен (Erik
Andrè Andersen), Дански институт за људска
права)
Диплома Правног факултета
Сертификат о положеним испитима
Курсеви: Људска права и међународна политика,
Међународни и европски систем заштите људских
права, Увод у холандско право, Основе
материјалног права Европске уније.

Страни језици: (1 - одлично; 5 - oсновно)
Језик
Енглески
Италијански

Читање
1
1

Конверзација
1
1

Писање
1
2

Чланство у професионалним удружењима:



Алумни асоцијација Европског магистарског програма из људских права и
демократизације (Е.МА)
Конрад Аденауер Штифтунг „Алумни мрежа за владавину права”
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Области интересовања: међународно право људских права, правна заштита интерно
расељених лица, економска и социјална права и право заштите од дискриминације.
Радно искуство:
Датум од – до:
Место:
октобар 2011. до Београд
данас
јул 2007. –
Београд
октобар 2011.
октобар 2005. - Приштина
децембар 2005.
октобар 2002. Сомбор
јул 2003.

Послодавац:
Институт за
упоредно право
Институт за
упоредно право
Омбудсман Косовa

Радно место/ангажман:
Истраживач сарадник

Адвокатска
канцеларија Воје Н.
Матијевић

Правни асистент

Стаж организован од
стране ОЕБС Мисије при
Србији и Универзитета у
Београду, уз подршку
Народне скупштине
Републике Србије.

октобар 2002. јул 2003.

Београд

Народна скупштина
Републике Србије

новембар 2001. јул 2002.

Београд

Комитет правника за
људска права
(ЈУКОМ)

мај 1996. –
октобар 1999.

Београд,
Сомбор

Омладински магазин
”Нови покрет”
(Сомбор);
Општинско гласило
општине Врачар
”Врачарски гласник”
(Београд);
Студентски магазин
”Бука” (Београд)

Истраживач приправник
Стажисткиња

Сарадник
Сарадница
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Учешће на пројектима:
Датум од - до
август 2011. новембар 2012. и
мај 2013. - мај
2015.

Место
Београд,
Приштина

Послодавац
Диадикасија Бизнис
консалтантс и
Међународни центар за
развој миграционе
политике (ИЦМПД)

Радно местo/ ангажман
Виши извештач о стању
људских права Пројекат за пружање
правне помоћи
расељенима и
избеглицама
финансиран од стране
Европске делегације у
Србији

новембар 2013.

Венеција
(Италија)

Европски међууниверзитетски центар
за људска права и
демократизацију
(ЕИУЦ)

март 2011. –
август 2011.

Вуковар,
Бања Лука,
Сарајево,
Приштина

Међународна група за
заштиту мањинских
права (МРГ)

септембар 2010.
– октобар 2010.

Београд

СИГМА

јун 2010.

Београд

Дански савет за
избеглице

октобар 2009. –
новембар 2009. и
фебруар 2010. –
март 2010.

Београд

Европска
консултантска
организација (ЕКО) и
Канцеларија за
придруживање
Европској унији
Републике Србије

Гостујући предавач курсеви: 1) Пружање
правне помоћи жртвама
кршења људских права,
2) Улога стратешког
парничења у заштити
људских права
Независни евалуатор
Програма стратешког
парничења за заштиту
од дискриминације и
унапређење мањинских
права
Истраживач – Преглед
стања
у
области
професионализације
државне управе за 2010.
годину
Виши експерт за израду
плана организације и
методологије пројекта
Виши
експерт
за
вршење
стручне
експертизе превођења
прописа Европске уније
са енглеског на српски
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фебруар 2009. –
април 2009.

Београд

Правни факултет
Универзитета Унион

Предавач на
Специјалистичком
курсу „Педесет
експерата за Европску
унију”,
курс: Институције за
заштиту од
неједнакости у
Европској унији

2006. - 2008.

Београд

Агент Републике
Србије пред Европским
судом за људска права

Саветник у случајевима:
Гајић против Немачке,
Макуц и други против
Словеније, Ђокић
против БиХ, СалонтајДробњак против Србије

јул 2008. –
октобар 2008.

Косово и
Метохија

Фонд за развој
Уједињених нација
(УНДП)

Експерт за процену
ефеката пројекта за
пружање
подршке
мањинским заједницама
на Косову и Метохији

2008. и 2009.

Београд

Београдски центар за
људска права

Истраживач – Годишњи
извештаји
о
стању
људских права у Србији
за 2007. и 2008. годину
(поглавље
о
стању
људских
права
на
Косову и Метохији)

август 2007. –
новембра 2007.

Београд,
Приштина

Проџеко консалтинг

Правни експерт Пројекат
„Установљавање
модалитета за развијање
програма правне помоћи
за интерно расељена
лица у Србији”,
финансиран од стране
Европске уније
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март 2007. – мај
2007.

Београд,
Приштина

ОЕБС Мисију на
Косову

октобар 2006. –
март 2007.

Београд,
Приштина

децембар 2005. октобар 2006.

Београд

Приштинска
канцеларија
Иницијативе младих за
људска права
Међународни центар за
развој миграционе
политике (ИЦМПД)

јул 2006. октобар 2006.

Београд

Фонд за развој
Уједињених нација /
Служба за људска и
мањинска права
Републике Србије

Ауторка дела студије о
примени косовског
Закона против
дискриминације у
погледу заштите
мањинских група
Ауторка дела студије о
косовском Закону
против дискриминације
Правни експерт Пројекат подршке
институционалном
јачању институција
надлежних за избеглице
и интерно расељена
лица у Србији и Црној
Гори, финансиран од
стране Европске уније
преко Европске агенције
за развој (ЕАР).
Експерт - Пројекат
развијања
свеобухватног правног
оквира за спречавање и
борбу против
дискриминације,
финансиран од стране
Европске уније преко
Европске агенције за
развој (ЕАР)
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