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ИНСПИРАЦИЈА

Право 

Један је од ретких правника-дипломата који је још као студент направио озбиљну 
међународну каријеру, а његова фирма за пружање правне помоћи руским 
правним и физичким лицима на територији Србије, учинила га је најпознатијим 
посредником у развоју сваке врсте сарадње Србије и Русије. Упознајте Богдана 
Шатиљина, младог стручњака за међународно право који нам поручује да не треба 
чекати ни трен како бисте остварили велике снове
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М
ало је необично да као рођени Рус 
Србију сматрате својом домовином, 
а још необичније када се као студент 
права осмелите да покренете 
сопствену фирму која за мање од 

две године постане поуздан посредник у развијању 
сарадње између две земље. С оваквим предзнањима 
о младом правнику-дипломати Богдану Шатиљину 
јасно вам је да је у питању особа са много талената и 
умећа, о чијој каријери ћемо тек слушати хвалоспеве у 
будућности. То је био главни разлог зашто смо желели 
да га представимо, а као савршен повод послужило је 
његово учешће у друштвено ангажованој емисији срце 
злочина, која је управо актуелна на РТС-у. Тема емисије 
је трговина људима, а наш саговорник у њој говори 
испред Правне клинике за сузбијање трговине људима, 
која треба да укаже на све скривене 
облике овог криминалног дела.
на почетку разговора питали смо га 
како је ушао у свет дипломатије и 
шта га на том плану привлачи.
„одувек сам знао да ће, када дође 
време да упишем факултет, то 
бити нешто везано за дипломатију. 
одлучио сам се за Правни факултет, 
смер Међународно право, јер сам 
сматрао да се ефектније могу 
бавити дипломатијом ако познајем 
међународно право, што ми, по неким 
питањима, може дати предност у 
односу на остале. Прво озбиљније 
ангажовање у том смислу имао сам 
већ на факултету, где сам био један 
од оснивача студентске организације 
за међународну сарадњу која је имала за циљ да кроз 
различите трибине, конференције и курсеве будућим 
дипломатама представи дипломатску праксу. на пример, 
имали смо гостујућа предавања амбасадора великих сила, 
за која је владало огромно интересовање студената, што 
и не чуди јер амбасадори представљају политику своје 
земље у другој држави. Управо је то оно што ме привлачи 
у дипломатији – пракса, односно, преговарачке вештине. 
То је озбиљан тест за вашу интелигенцију, сналажљивост, 
окретност. Древни кинески мислилац Сун Цуа у делу Умеће 
ратовања је рекао: Врховна ратна вештина огледа се у томе 
да се непријатељ потисне без борбе. а то је могуће постићи 
само дипломатијом, уз одлично познавање међународног 
права”. објашњава почетак своје дипломатске каријере 
овај перспективни правник-дипломата.
оно због чега је завредио пажњу јавности и задобио 
епитет правника који непогрешиво поспешује сарадњу 
између Србије и Русије, јесте његова канцеларија за 
консалтинг и правну помоћ која послује при амбасади 

Русије у Србији. У њој Богдан, са својим малим тимом 
сарадника, прибавља руским фирмама правне олакшице 
за пословање у Србији. Велика је ствар то што се ова 
фирма налази на списку Министарства унутрашњих 
послова Русије, које је својим грађанима препоручује као 
поузданог партнера за сваку врсту правне помоћи на 
територији Србије.
„Фирму сам покренуо пре тачно две године, када сам 
увидео да грађани Русије и компаније које долазе 
да послују у Србији, тешко добијају правну помоћ на 
руском језику. а право је ипак једна тачна и прецизна 
област пословања у којој не сме да се догоди ниједан 
неспоразум или да се поткраде нека грешка у тумачењу, 
јер то касније клијента може скупо да кошта. када смо 
својим пословањем придобили статус једног од поузданих 
партнера МСП Русије и конзулата Русије у Србији, то је 

за мене била највећа част и потврда 
да смо на правом путу. ако је мрежа 
клијената потврда кредибилитета, 
онда могу да се похвалим да је моја 
мала фирма за клијенте имала неке 
од највећих руских компанија, чији 
се власници налазе на Форбсовој 
листи. Међутим, ја сам свестан да 
се не треба заносити признањима и 
да је наша фирма још увек у процесу 
развијања”.
најзанимљивији адут у рукаву 
Богдана Шатиљина јесте чињеница 
да као Рус који је рођен у Србији, 
одлично познаје законе обе стране.
„Судбина је тако одредила да увек 
будем између Србије и Русије. У 
Србији живим од рођења, али основну 

и средњу школу завршио сам по руском наставном плану. 
обе земље подједнако доживљавам као свој дом. Дешава 
ми се да када изађем из авиона у Београду или у Москви 
и Санкт Петербургу, имам идентичан осећај, онај који 
имате када се враћате кући. Први пут када сам то осетио, 
рекао сам својим пријатељима да имам две отаџбине и да 
ћу их обе волети и бранити”.
Богдан је гладан знања и нових искустава па је зато већ 
сада почео да шири сфере свог интересовања у свету 
права, а једна од оних које га највише привлаче јесте иТ 
право. Био је учесник међународне конференције iSLaCo 
у Санкт Петербургу на тему Blockchain, artificial intelligence, 
robots and law, која се бавила везом права и вештачке 
интелигенције, а у свој портфолио уписао је и победу 
на међународној конференцији за рад на тему Internet 
of things: regulation for safety and efficiency. Поред тога, 
завршио је и Форум за дипломатију, Правну клинику за 
антикорупцију и Правну клинику за сузбијање трговине 
људима.
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