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РИЈЕЧ ДЕКАНА

Поштовани пријатељи,
Правни факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву предаје суду јав-
ности свој Билтен, о чијем издавању 
је одлучило Научно-наставно вијеће, 
на 43. редовној сједници, одржаној 17. 
фебруара 2022. године. Циљ издавања 
Билтена је да најшира јав-
ност буде обавијештена о нај-
важнијим активностима које 
Правни факултет организује.

Билтен није једини облик 
обавјештавања јавности о ак-
тивностима факултета, нити 
су у њему представљене све 
активности. Наставно особље 
и студенти обавијештени су 
о активностима факултета на 
сједницама Научно-наставног 
вијећа, у оквиру посебне тачке дневног 
реда која је обавезна на свим редовним 
сједницама. Осим тога, запослени и 
студенти факултета, као и најшира јав-
ност, обавијештени су о активностима 
факултета и путем интернет странице 
факултета и његових налога на Фејсбу-
ку и Инстаграму. 

Билтен ће бити издаван три пута 

годишње, уз могућност издавања ван-
редних бројева. Циљ издавања је да 
најважније активности факултета 
буду представљене најширој јавности 
на једном мјесту, што је најједностав-
нији и најбржи начин обавјештавања. 
Желимо да са нашим најважнијим ак-
тивностима упознамо запослене и сту-
денте факултета, као и наше бивше и 

будуће студенте, професоре 
средњих школа, родитеље 
који размишљају о томе на 
који факултет да пошаљу дје-
цу, колеге са других факулте-
та, носиоце јавних функција 
на свим нивоима власти и сва 
друга лица која покажу инте-
ресовање за рад Правног фа-
култета.

Надамо се да ће инфор-
мације садржане у Бил-

тену омогућити боље и детаљније 
упознавање јавности са радом на-
шег факултета, те да ће оне подстаћи 
појединце и институције да успоста-
ве и развију сарадњу са факултетом. 

С поштовањем,
Декан 

Проф. др Горан Марковић

Декан 
Правног факултета, 

проф. др Горан Марковић
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Научно-истраживачки рад

XI. НАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ
ДАНА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Научно-наставно вијеће Правног 
факултета донијело је одлуку да за Дан 
факултета, у октобру мјесецу 2022. го-
дине, са суорганизаторима приреди и 
одржи XI Научни скуп поводом Дана 
Правног факултета, на општу тему 
„Право између стварања и тумачења“.

Према Ранг-листи класификова-
них и категорисаних научних скупова 
у Републици Српској, Научни скуп по-
водом Дана Правног факултета најбоље 
је класификован и категорисан научни 
скуп у области друштвено-хуманистич-
ких наука у Републици Српској. Скуп је 

класификован и категорисан као Међу-
народни научни скуп прве категорије. 
Будући да прошлогодишњи, X Научни 
скуп поводом Дана Правног факултета 
испуњава све услове предвиђене за кла-

сификацију и категоризацију као Међу-
народни научни скуп од посебног зна-
чаја прве категорије, који у Републици 
Српској тренутно имају само два скупа 
и то оба из области пољопривредних 
наука, надамо се да ћемо им се придру-
жити и постати један од три најбоље 
класификована и категорисана научна 
скупа из свих научних области.

Суорганизатори XI Научног ску-
па поводом Дана Правног факулте-
та су Међународни савез правни-
ка (Международный союз юри-
стов) са сједиштем у Москви, 
Европска организација за јав-
но право (European Public Law 
Organization) са сједиштем у Ати-
ни, Институт за упоредно право 
са сједиштем у Београду, Српско 

удружење за кривичноправну те-
орију и праксу са сједиштем у Бе-
ограду, Српско фискално друштво 
са сједиштем у Београду (Огранак 
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за Србију Међународне фискалне 
асоцијације / International Fiscal 
Association) и Институт за кри-
минолошка и социолошка истра-
живања са сједиштем у Београду. 
Руководиоци ових удружења и инсти-
тута чланови су Научног одбора скупа, 
а саопштавају и своје реферате на скупу.

На претходних десет научних ску-
пова, саопштено је преко 600 ауторских 
и коауторских радова научних после-
ника из двадесетак европских држа-
ва. Након одржавања скупова, Правни 
факултет објављује зборнике радова. У 
припреми је објављивање зборника ра-
дова са прошлогодишњег научног ску-
па.

Концепција научног скупа је таква 
да референти могу самостално одреди-
ти тему у оквиру опште теме. На науч-
ном скупу учествују само референти по 
позиву.

Научно-наставно вијеће Правног 
факултета изабрало је одборе научног 
скупа на својој 43. сједници, одржаној 
17. фебруара 2022. године.

Научни одбор чине:

1. Проф. др Радомир В. Лукић, ре-
довни професор, Правни факул-
тет Универзитета у Источном
Сарајеву, БиХ, Република Срп-
ска, предсједник Научног одбо-
ра;

2. Проф. др Миленко Крећа, ре-
довни професор, Правни фа-
култет Универзитета у Београ-
ду, Република Србија, бивши су-
дија Међународног суда правде,
судија аd hoc Европског суда за
људска права, ранији члан Вене-
цијанске комисије и Сталног ар-
битражног суда у Хагу, члан На-
учног одбора;

3. Проф. др Спиридон Флогаи-
тис, редовни професор, Правни
факултет Универзитета у Ати-
ни, директор и предсједник Уп-
равног одбора Европске органи-
зације за јавно право, члан На-
учног одбора;

4. Проф. др Дејан Поповић, профе-
сор емеритус, Правни факултет
Универзитета у Београду, Репу-

Гости на Научном скупу поводом Дана Правног факултета
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блика Србија, предсједник Срп-
ског фискалног друштва (Огра-
нак за Србију Међународне 
фискалне асоцијације), члан 
Научног одбора;

5. Проф. др Зоран Стојановић, ре-
довни професор, Правни факул-
тет Универзитета у Београду, Ре-
публика Србија, члан Научног 
одбора; 

6. Академик проф. др Станко Беја-
товић, редовни професор, члан 
Предсједништва Међународ-
ног савеза правника, Москва, 
предсједник Српског удружења 
за кривичноправну  теорију и 
праксу, предсједник Управног  
одбора  Института за Кримино-
лошка и социолошка истражи-
вања у Београду, Република Ср-
бија, члан Научног одбора; 

7. Проф. др Гордана Илић-Попов, 
редовни професор, Правни фа-
култет Универзитета у Београ-
ду, Република Србија, члан На-
учног одбора;

8. Проф. др Вид Јакулин, редов-
ни професор, Правни факултет 
Универзитета у Љубљани, Репу-
блика Словенија, члан Научног 
одбора; 

9. Проф. др Борче Давитковски, 
редовни професор, Правни фа-

култет „Јустинијан Први“ Уни-
верзитета „Св. Кирил и Мето-
диј“ у Скопљу, Република Сје-
верна Македонија, члан Науч-
ног одборa; 

10. Проф. др Елена Геннадиевна 
Багреева, професор Департа-
мента правового регулирования 
экономической деятельности 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, члан испол-
кома Международного союза 
юристов, члан Ассоциации юри-
стов России, академик Славянс-
кой академии, Российская Феде-
рация, члан Научног одбора;

11. Проф. др Драган Боланча, ре-
довни професор, Правни факул-
тет Свеучилишта у Сплиту, Ре-
публика Хрватска, члан Науч-
ног одбора; 

12. Проф. др Станка Стјепановић, 
редовни професор, Правни фа-
култет Универзитета у Источ-
ном Сарајеву, Босна и Херцего-
вина, Република Српска, члан 
Научног одбора;

13. Проф. др Борис Кривокапић, 
редовни професор, Пословни и 
правни факултет Универзите-
та „Унион – Никола Тесла“, Бе-
оград, Република Србија, Прав-
ни факултет Самарског нацио-
налног универзитета „С. П. Ко-

Рад у оквиру секција

Поздравно обраћање декана приликом отварања 
Научног скупа поводом Дана Правног факулета
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рољов“, Самара, Руска Федера-
ција, члан Научног одбора; 

14. Проф. др Владимир Чоловић, 
редовни професор и научни 
савjетник, директор Института 
за упоредно право у Београду, 
Република Србија, члан Науч-
ног одбора;

15. Проф. др Велимир Ракочевић, 
редовни професор, Правни фа-
култет Универзитета Црне Горе 
у Подгорици, Црна Гора, члан 
Научног одбора; 

16. Проф. др Дарко Симовић, редов-
ни професор, Криминалистич-
ко-полицијски универзитет, Бе-
оград, Република Србија, члан 
Научног одбора;

17. Проф. др Јуриј Топлак, редов-
ни професор, Универзитет у Ма-
рибору, Република Словенија, 
члан Научног одбора;

18. Проф. др Зоран Лончар, ванред-
ни професор, Правни факултет 
Универзитета у Новом Саду, Ре-
публика Србија, члан Научног 
одбора;

19. Проф. др Горан Марковић, ван-
редни професор, декан Правног 
факултета Универзитета у Ис-
точном Сарајеву, Босна и Херце-
говина, Република Српска, члан 
Научног одбора;

20. Др Ивана Стевановић, виши на-
учни сарадник, директор Ин-
ститута за криминолошка и со-
циолошка истраживања у Бео-
граду, Република Србија, члан 
Научног одбора;

21. Проф. др Владимир Ђурић, 
виши научни сарадник, Инсти-
тут за упоредно право, Београд, 
Република Србија, члан Науч-

ног одбора;
22. Проф. др Драган Гоцевски, ван-

редни професор, Правни факул-
тет „Јустинјиан Први“ Универ-
зитета „Св. Кирил и Методиј“ 
у Скопљу, Република Сјеверна 
Македонија, члан Научног од-
бора;

23. Prof. dr Péter Mezei, Associate 
Professor of Law, Associate Dean 
for International Affairs, Institute 
of Comparative Law, Faculty of 
Law, University of Szeged, Adjunct 
Professor (dosentti), University 
of Turku (Finland), Lecturer in 
Law, University of Toledo College 
of Law (USA), Visiting Professor, 
Université Jean Moulin Lyon III 
(France), Hungary, члан Научног 
одбора;

24. Assistant Professor Sinem Ogis, 
Yasar University, Turkey, члан На-
учног одбора;

Уводно обраћање предсједника Научног одбора
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25. Assistant Professor Velimir 
Živković, University of Warwick, 
UK, члан Научног одбора;

26. Доц. др Дуња Дуић, доцент, 
Правни факултет Свеучилишта 
„Јосип Јурај Штросмајер“ у 
Осијеку, Република Хрватска, 
члан Научног одбора;

27. Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, 
Postdoctoral Assistant, Human 
Rights Centre, Ghent University, 
Belgium, члан Научног одбора.

Организациони одбор научног ску-
па чине:

1. Проф. др Горан Марковић, де-
кан Правног факултета Уни-
верзитета у Источном Сарајеву, 
предсједник Одбора;

2. Академик проф. др Станко Беја-
товић, члан Предсједништва 
Међународног савеза правника, 

Москва, предсједник Српског 
удружења за кривичноправу те-
орију и праксу, Београд, и пред-
сједник Управног одбора Инсти-
тута за криминолошка и социо-
лошка истраживања, Београд, 
члан Одбора;

3. Проф. др Спиридон Флогаи-
тис, редовни професор, Правни 
факултет Универзитета у Ати-
ни, директор и предсједник Уп-
равног одбора Европске органи-
зације за јавно право, члан Од-
бора;

4. Проф. др Станка Стјепановић, 
руководилац Катедре за грађан-
ско право, члан Одбора;

5. Проф. др Радомир В. Лукић, 
руководилац Катедре за правну 
теорију и јавно право, члан Од-
бора;

6. Проф. др Владимир Чоловић, 
директор Института за упоред-
но право у Београду, члан Одбо-
ра;

7. Др Ивана Стевановић, виши на-
учни сарадник, директор Ин-
ститута за криминолошка и со-
циолошка истраживања у Бео-
граду, члан Одбора;

8. Проф. др Димитрије Ћеранић, 
продекан за научно-истражи-
вачки рад, члан Одбора;

9. Доц. др Сања Голијанин, проде-
кан за наставу, члан Одбора;

10. Проф. др Сања Савић, члан Од-
бора;

11. Доц. др Свјетлана Ивановић, 
члан Одбора;

12. Доц. др Сања Крешталица, члан 
Одбора;

13. Доц. др Ђорђе Мариловић, члан Научног скупа поводом Дана Правног факултета
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Одбора;
14. Мр Нинослава Радић, настав-

ник страног језика, члан Одбо-
ра;

15. Виши асистент мр Драгана 
Дамјановић, члан Одбора;

16. Виши асистент мр Мирјана Пу-
пић, члан Одбора;

17. Виши асистент мр Тијана Баћо-
вић, члан Одбора

18. Виши асистент Ђорђе Перишић, 
мр, члан Одбора;

19. Виши асистент Брано Хаџи Сте-
вић, ма, члан Одбора.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УЧЕСТВУЈЕ 
У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ 
ПРОЈЕКТУ СА ПРАВНИМ ФАКУЛ-
ТЕТОМ ИЗ НОВОГ САДА

Наш факултет реализоваће у 
наредних 12 мјесеци научно-истра-
живачки пројекат на тему „Заштита 
начела уставности и људских права 
у ванредним околностима у пракси 
уставних судова Србије, Републи-
ке Српске и Европског суда за људ-
ска права“, у сарадњи са Правним 
факултетом Универзитета у Новом 
Саду, који је носилац пројекта. Овај 
пројекат резултат је врло успјешне 
сарадње два факултета, а у цијелос-
ти ће бити финансиран средствима 
Аутономне Покрајине Војводина, у 
оквиру програма којим се подстиче 
сарадња Републике Србије и Репу-
блике Српске.

Пројектни тим из Новог Сада 
чине проф. др Бојан Тубић (руково-
дилац пројекта), проф. др Слободан 
Орловић, асистент Стефан Радоји-
чић и студенткиња Александра То-
роман, док пројектни тим нашег фа-
култета чине проф. др Горан Мар-

ковић, доц. др Сања Крешталица, 
виши асистент Брано Хаџи Стевић, 
ма и студент Симеон Петковић.

Чланови пројектног тима ба-
виће се истраживањем актуелне, а 
недовољно истражене теме, а то је 
заштита начела уставности и људ-
ских права у ванредним околности-
ма, као што су ванредна ситуација и 
ванредно стање, узимајући као по-
лазну основу досадашња оскудна 
теоријска знања. Тежиште анализе 
биће на одлукама поменутих судова, 
али ће бити анализирани и правни 
акти који су доношени током ван-
редних околности. На овај начин, 
пројектни тим жели да пружи науч-
ни допринос заштити најважнијих 
правних начела односно вриједно-
сти сваког правног система који су 
нарочито угрожени у ванредним 
околностима.

Резултати пројекта биће 
објављени у зборнику радова и пред-
стављени на научној конференцији.

Студентска пракса

РЕАЛИЗОВАНА СТУДЕНТСКА 
ПРАКСА У ОКРУЖНОМ ЈАВНОМ 
ТУЖИЛАШТВУ У ИСТОЧНОМ СА-
РАЈЕВУ

Правни факултет је у сарадњи 
са Окружним јавним тужилаштвом 
у Источном Сарајеву реализовао 
праксу за студенте треће и четврте 
године.

Студенти који су се пријавили 
за учешће у студентској пракси, на 
основу Оквирног споразума о разу-
мијевању – Унапређење практичне 
наставе и обуке за студенте права и 
дипломиране правнике, распоређе-
ни су у групе од по троје студената. 
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Свака група студената радила је са 
ментором из реда тужилаца. На овај 
начин, студенти су били у прилици 
да се упознају са организацијом и 
радом Окружног јавног тужилашт-
ва, те да, у границама одређеним ва-
жећим прописима, остваре увид у 
предмете у надлежности овог тужи-
лаштва.

Након окончања праксе у Ок-
ружном јавном тужилаштву, студен-
ти у сједишту Факултета у Палама, 
наставили су са праксом у Основном 
суду у Сокоцу и Одјељењу Основног 
суда у Источном Сарајеву.

СТУДЕНТИ О ПРАКСИ У ОКРУЖ-
НОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У 
ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

„Пракса нам даје прилику да 
осјетимо пословни амбијент и да из-
нутра видимо како ствари функцио-

нишу у пословном окружењу, али 
и да стекнемо додатне радне нави-
ке, вјештине и знања. Због тога је 
обављање праксе у Окружном јав-
ном тужилаштву драгоцјено иску-
ство. Током боравка у тужилаштву, 
упознали смо се са организацијом и 
радом ове институције. Добили смо 
шансу да чујемо и видимо како ту-
жилаштво функционише и из прве 
руке сазнамо о тужилачком послу. 
Имали смо прилику да се са оним 
што смо раније научили на факул-
тету, сусретнемо у стварности. Та-
кође, били смо у могућности да чује-
мо много занимљивости са којима су 
се запослени сусретали у раду и на 
тај начин увидимо позитивне и не-
гативне стране овог посла. Омогуће-
но нам је да осјетимо рад у колекти-
ву, али и да проширимо теоријска 
знања стечена на факултету на поље 

Студенти на пракси у Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву
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практичног рада. Осим правничких 
знања која смо стекли, схватио сам 
колико је битно радно окружење за 
рад у овако значајној институцији. 
Одлични међусобни односи запос-
лених одразили су се и на нас сту-
денте. Сви запослени су били веома 
љубазни, сусретљиви и отворени да 
нам одговоре на сва питања и раз-
јасне нам недоумице које смо има-
ли. Знање стечено практичним ра-
дом у тужилаштву даје мотивацију 
за даље школовање, али ће свакако 
бити од великог значаја у будућем 
професионалном животу.“ 

Ђокица Томић, апсолвент 

Правног факултета
„Утисци везани за обављање 

праксе у Окружном јавном тужи-
лаштву су изузетно позитивни. 
Стекли смо нова знања и искуства 
која ће нам користити у будућности. 
Оно што посебно морам нагласи-
ти јесте то да су стручни сарадни-
ци и тужиоци несебично подијели-
ли своје знање и искуство са нама. 
Свим колегама бих препоручила да 
искористе овакве прилике јер заиста 
постају богатији за једно велико ис-
куство.“

Сара Ћеха, апсолвент Правног 
факултета

Студенти на пракси у Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву
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„Желим да захвалим факулте-
ту на указаној прилици поводом 
обављања стручне праксе у Окруж-
ном јавном тужилаштву у Источном 
Сарајеву и сталној ангажованости 
професора на пољу стручног и прак-
тичног оспособљавања наших сту-
дената. Квалитетан систем образо-
вања, едукације и практичног усавр-
шавања је кључан сегмент у развоју 
сваког друштва, а наш факултет се 
тиме може поносити. Такође желио 
бих да захвалим секретару, тужио-
цима и свим сарадницима Окруж-
ног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву на угодном гостопримству 
и професионалној сарадњи са сту-
дентима. Пошто су студенти прет-
ходно слушали предмете Кривич-
но право и Кривично процесно пра-
во, кроз праксу им је дата могућност 
да своје знање примијене на реалан 
случај и упознају се са тужилачким 
позивом. Свим студентима нашег 
факултета препоручио бих учество-

вање у овом пројекту, јер знање и ис-
куство немају цијену.“

Игор Јанковић, студент IV годи-
не 

„Желим да захвалим факултету 
и Окружном јавном тужилаштву у 
Источном Сарајеву на пруженој мо-
гућности обављања праксе која нам 
много значи. Уз теоријску подлогу 
коју смо стекли на нашем факултету, 
кроз праксу коју смо прошли, доби-
ли смо комплетну слику рада тужи-
лаштва. Посебно хвала свим дивним 
људима који су ове дане проводили 
са нама и несебично нам преносили 
своје знање.”

Кристина Буха, апсолвент 
Правног факултета

„Факултет нам је пружио сјај-
но искуство омогућивши нам да 
обављамо праксу у Окружном јав-
ном тужилаштву. Сви запослени 
су били посвећени раду са нама и 
трудили су се да нам пренесу своје 
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знање и богато искуство. Сада мно-
го боље разумијемо наставу из Кри-
вичног процесног права, што ће нам 
сигурно олакшати и полагање испи-
та. Такође, вјерујем да је обављање 
праксе многима дало смјерницу у 
будућој правничкој каријери.”

Рената Слагало, студент III годи-
не

„Током боравка у Окружном јав-
ном тужилаштву у Источном Са-
рајеву стекао сам нова искуства из 
свих послова који се налазе у њихо-
вој надлежности. Од самог уласка у 
тужилаштво и током боравка, сви 
запослени су били љубазни. Струч-
ни сарадници су били занимљиви и 
трудили су се да нам кроз конкрет-
не примјере, на интересантан на-
чин, покажу шта све спада у њихов 
опис посла. Трудили су се да детаљ-
но одговоре на сва наша питања. Све 
у свему, било је то једно позитивно 
искуство, свим студентима препо-
ручујем да, када им се укаже прили-
ка, посјете тужилаштво.”

Срђан Тркља, студент III године 

„Обављање праксе у Окружном 
јавном тужилаштву у Источном Са-
рајеву је било изузетно корисно ис-
куство које ће нама, студентима, си-
гурно бити подстрек за даље сту-
дије. Запослени су настојали да нам 
пренесу обимно знање и искуство, 
те да нам кроз примјере из праксе, 
презентовањем предмета, прибли-
же дио теоријских знања која смо 
стекли на нашем факултету. Било 
је велико задовољство упознати се 
на овакав начин са радом Окружног 
јавног тужилаштва, бити дио овог 
јединственог искуства и радујем 

се новим приликама за овакав вид 
учења.”

Милица Голијан, студент III го-
дине

„Овим путем желим да захвалим 
Правном факултету и Окружном 
јавном тужилаштву што су нам омо-
гућили да обављамо праксу и на тај 
начин боље се упознамо са нашом 
будућом професијом. За нас, будуће 
правнике, веома је значајно ближе 

Студенти на пракси у Окружном јавном 
тужилаштву у Источном Сарајеву
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упознавање са радом тужилаштва 
и правосуђа уопште. Захваљујући 
овом искуству биће нам лакше по-
лагање и наредних испита и савла-
давање преостале материје. Надам 

се да ћемо и у скоријој будућности 
поново имати прилику да обавља-
мо праксу у Окружном јавном тужи-
лаштву, с обзиром на то да нам прак-
са, примјери из праксе и запослени 
у Тужилаштву олакшавају разумије-
вање ове материје и приближавају 
нам ову област, којом ће се већина 
нас бавити. Још једном хвала Прав-

ном факултету што нам је пружио 
прилику да обављамо праксу, као и 
Окружном јавном тужилаштву на 
лијепом гостопримству, корисним 
савјетима и знању које су са нама по-
дијелили.“

Николина Планић, студент III 
године

„Правни факултет Универзитета 
у Источном Сарајеву и даље наставља 
да нас изненађује и приређује мно-
гобројне ваннаставне активности. 
Овог пута смо имали прилику, при-
вилегију и част да похађамо прак-
су из Кривичног права у Окружном 
јавном тужилаштву у Источном Са-
рајеву. Од првог сусрета са запосле-
ним у тужилаштву дочекала нас је 
пријатна атмосфера, запослени су 
настојали да дају све од себе да нам 
пренесу своје дугогодишње знање и 
искуство кроз вријеме које смо про-
вели заједно. Имали смо прилику 
слушати тужиоце, стручне сарадни-
ке и друге запослене који су нам за 
релативно кратко вријеме показали 
практично и теоријски читаву дје-
латност тужилаштва. Захвалност 
дугујемо њима а и нашем декану као 
и професорима јер су овог пута по-
казали зашто смо без конкуренције 
најбољи Правни факултет у регио-
ну.”

Никола Чорлија, студент III го-
дине 

“Велико хвала Правном факул-
тету Универзитета у Источном Са-
рајеву и Окружном јавном тужи-
лаштву у Источном Сарајеву јер су 
нам омогућили овај вид обављања 
праксе. Пракса, можда, временски 
није трајала дуго али је сигурно мно-
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го значила свим студентима и зна-
чиће доста у будућности због знања 
које смо стекли у ових пар дана. 
Имали смо прилику да видимо како 
то функционише рад у тужилаштву, 
са каквим предметима се најчешће 
сусрећу, како се ради са различитим 
врстама оштећених, поготово дје-
цом, шта све један предмет прола-
зи од писарнице па све до 
суђења... Практично знање које смо 
стекли на пракси и теорија коју 
учимо на факултету нам ствара 
једну савршену слику да у будућ-
ности и ми постанемо добри и пра-
ведни правници.“

Трифковић Данијела, студент 
треће године, Пале.

„Желим да захвалим управи 
Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву и ОЈТ који су нам 
омогућили обављање стручне прак-
се. Носим веома позитивне утиске 
са праксе у Окружном јавном тужи-
лаштву у Источном Сарајеву. Сви 
запослени, а посебно стручни са-
радници и тужиоци су нам омогу-
ћили да се упознамо са радом ОЈТ и 
унаприједимо своје знање. Препо-
ручила бих свим студентима да се 
пријаве на праксу.“

Јелена Томић, студент четврте 
године, Пале.

„Ове године нам је од стране на-
шег факултета пружена прилика за 
обављање праксе у Окружном ја-
вном тужилаштву, што сам доживје-
ла као идеалну прилику за стицање 
новог искуства и знања. Сам бора-
вак у тој институцији показао се као 
веома користан. Научили смо на 
који начин функционише само 
тужилаштво, колико одговорности 

са собом носи тај посао као и коли-
ко је у ствари улога једног правника 
заиста важна у нашем друштву. Све 
што смо имали прилику да научи-
мо теоријски, преточено је у праксу 
и самим тим постало много јасније. 
Сматрам да је заинтересованост нас 
студената за ову браншу након овог 
искуства много већа. Жељела бих да 
искажем захвалност нашем факул-
тету на пруженој прилици. Такође, 
жељела бих да захвалим особљу 
Окружног јавног тужилаштва, се-
кретару, тужиоцима, стручним са-
радницима и свим осталим који су 
од првог до посљедњег дана борав-
ка били приступачни и трудили се 
да на нас пренесу своја искуства и 
знања. Свим будућим генерацијама 
препоручила бих одлазак на праксу.“

Јована Ћузулан, студент четврте 
године.
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„Прије свега бих захвалила
на прилици која нам је пружена од 
стране руководства Правног факул-
тета и Окружног јавног тужилашт-
ва. Ово је само једна у низу пракси 
које нам омогућавају спознају о томе 
како се стечено теоријско знање 
примјењује на пољу рада. Сусрели 
смо се са пословима јавних тужила-
ца и њихових стручних сарадника 
који су нам љубазно и несебично по-
казали колику одговорност, знање 
и пажњу подразумијева њихов на-
чин рада. Сматрам да је обављање 
ове праксе служило као мотивација 
за нас студенте, да будемо свјеснији 
свих предности и могућности које 
нам нуди професија коју смо одабра-
ли када смо уписали Правни факул-
тет.“

Кристина Стефановић, апсол-
вент Правног факултета. 

„Овим путем желим да захва-
лим Правном факултету што нам је 
омогућио праксу у Окружном јавном 
тужилаштву у Источном Сарајеву. 
Такође, велико хвала секретару ту-
жилаштва, тужиоцима и стручним 
сарадницима који су нам преније-
ли несебично знање и искуство кроз 
практичне примјере. Колегама бих 
препоручила да се одазову позиву на 
праксу јер на тај начин могу да своје 
знање стечено на факултету кроз 
праксу прошире и добију комплетну 
слику рада тужилаштва.“

Милица Тадић, апсолвент.
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„Вршећи праксу у Окружном јав-
ном тужилаштву у Источном Са-
рајеву, имала сам прилике видјети 
како се писана ријеч одвија у прак-
си. Јер научити је лако, али схвати-
ти нешто на прави начин и стећи 
искуство, нешто сасвим друго. 
Обављање ове праксе ми је омогући-
ло један веома лијеп начин упозна-

вања са научним теоријским знањи-
ма из обасти кривице у пракси. Иако 
је трајала кратко, захваљујући, за-
иста дивним запосленим у Окуж-
ном јавном тужилаштву, успјела сам 
доста тога научити. Постављајући 
питања, схватила сам неке нејасноће 
везане за саму истрагу и све оно што 
је око исте значајно. Лично, кривич-
на област је веома жива и никад до-
садна, нови осумњичени,  нова кри-
вична дјела, доказивање и истрага. 
Запослени у Окружном јавном ту-
жилаштву су веома одговорни, ис-

крени, пријатељски расположени и 
најважније пуни знања и искуства, 
што је једном студенту веома битно. 
Пријављивање на ову праксу коју 
је наш факултет организовао у са-
радњи са Окружним јавним тужи-
лаштвом, препоручујем свим наред-
ним генерацијама, јер је веома зна-
чајно да осим учења имамо додира и 

са  спровођењем наученог у пракси. 
На крају, ово може бити  добра при-
лика за избор области којом ћете се 
у животу бавити. Захвалила бих 
Правном факултету на организова-
ној пракси, као и Окружном јавном 
тужилаштву, јер ћу их памтити по 
добром утиску, дивном дружењу и 
пријатељском приступу.“

Милица Радоња, апсолвент 
Правног факултета.

„На пракси је било веома за-
нимљиво. Много нам је значило да 

Студенти на пракси у Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву



Билтен Правног факултета УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 1/2022

19

видимо како све функционише у ст-
варности. Једно је прочитати како 
је то у теорији, а другачије је када 
се осјети у пракси. Сви су нас лијепо 
дочекали и били спремни да одгово-
ре на наша питања. Тужиоци и са-
радници су нам пренијели своја ис-
куства и знања. Такође, имали смо 

прилику да видимо многе докумен-
те и предмете што нам је помогло да 
створимо реалну слику о том пози-
ву. То је за мене било непроцјењиво 
искуство и драго ми је што нам је 
факултет пружио ту могућност.“ 

Милица Зликовац, студент 
треће године.

„Прије свега бих захвалила 
стручним сарадницима, тужиоцима 
и секретару Окружног јавног тужи-
лаштва у Источном Сарајеву на за-
иста срдачном приступу према сту-
дентима. Били су веома приступач-
ни и отворени за сва питања студе-
ната, те су несебично дијелили своја 
знања и искуства. Показали су нам 
како функционише тужилаштво. 
Приближили су нам како то све из-
гледа у стварности и да је правосуђе 
заиста круна правничке професије. 
Ово искуство ће нам значити дос-
та у схватању онога што смо до сада 
учили, али ће нам олакшати и спре-

мање преосталих испита. На крају 
бих захвалила и факултету који је 
омогућио студентима да постану бо-
гатији за једно овакво искуство.“

Теодора Ђукић, апсолвент.

УТИСЦИ СТУДЕНАТА О ПРАКСИ У 
ОСНОВНОМ СУДУ У СОКОЦУ

„Утисци које носим са праксе у 
Основном  суду су изузетно позитив-
ни. Оно што је лично на мене оста-
вило најјачи утисак јесте присуство 
већем броју суђења и непосредно 
праћење тока кривичног поступка. 
Сматрам да овакве прилике, које 
пружа Правни факултет, не би тре-
бало пропуштати. Управо због тога 
препоручујем свима који се нису 
пријавили на праксу ове године, да 
то учине наредни пут.“

Сара Ћеха, апсолвент Правног 
факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву.

„Током боравка у Основном суду 
имали смо прилику да се упознамо 
са организацијом и начином функ-
ционисања ове институције. Били 
смо у прилици да, кроз судске спи-
се, видимо разноликост предмета 

Студенти на пракси у Основном суду у Сокоцу
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којима се суд бави. Најважније је то 
што смо све вријеме трајања праксе 
редовно присуствовали суђењима. 
На тај начин смо повезали оно што 
смо учили на факултету са стварним 
животним ситуацијама и тако ство-
рили једну цјелину. Пракса у суду је 

вриједно искуство које ће нам бити 
од великог значаја у будућем прав-
ничком образовању и раду.“

Ђокица Томић, студент Правног 
факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву.

„Презадовољни смо праксом у 
Основном суду! Хвала Правном фа-
култету што нам је то омогућио.“

Милица Вукосављевић, студент 
III године Правног факултета.
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„Пракса је била занимљива. Ви-
дјели смо како изгледа суђење из су-
дијске перспективе. Били смо у мо-
гућности да видимо потешкоће у 
раду са којима се судије свакодневно 
сусрећу, али и бројне занимљиве си-
туације. Сви су били љубазни и несе-
бично дијелили своје знање са нама. 
Сматрам да ће нам ова пракса бити 
веома корисна у будућим професија-
ма.“

Лидија Павловић, апсолвент 
Правног факултета.

„Захваљујем Правном факул-
тету на организованој пракси, ши-
рењу сарадње са различитим пра-
восудним институцијама и омогућа-
вању његовим студентима похађање 
праксе у њима. Пракса у Основном 
суду је протекла веома добро, има-
ли смо прилику упознати се са пре-
кршајним поступком и самим тим 
добити јаснију слику наученог. По-

себно захваљујем судији Сањи 
Салчић-Сабљица на великом труду 
да студентима објасни све што се у 
току суђења јавило као нејасно, што 
је отворена за постављање питања, 
пријатељском приступу и лијепим 

ријечима. Свим студентима пре-
поручујем да се пријаве и похађају 
праксе и правне клинике, које наш 
факултет организује, јер ће само 
тако  ширити своја знања и искуства 
и можда пронаћи област  којом ће се 
бавити у будућности.“

Милица Радоња, апсолвент.
„Пишем испред студената треће 

године који су претходну седми-
цу провели на пракси у Основном 
Суду у Сокоцу. Имали смо прили-
ку да присуствујемо како парнич-
ном, тако и кривичном поступку. С 
обзиром на то, могли смо стећи све-
обухватну слику поступања у суд-
ским поступцима. Обављање прак-
се нам је пружило сјајно искуство и 
значајне смјернице у погледу даљег 
правничког усавршавања. Имали 
смо непосредан увид у пресуде из 
различитих предмета, а самим при-
суствовањем рочишту видјели смо 
начин на који се саслушавају свје-
доци, улажу приговори, сачињава 
записник, врши директно и унакрс-

Студенти на пракси у Основном суду у Сокоцу
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но испитавање, те читав низ других 
процесних питања. Поред тога, су-
дија Салчић-Сабљица је, по заврше-
ном рочишту, разговарала са нама о 
њему и одговорила на сва наша пи-
тања и недоумице. Сви студенти су 
задовољни праксом и на њој стече-
ном искуству.“

Рената Слагало, студент треће 
године Правног факултета УИС.

Међународна размјена и 
гостујући предавачи

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОСТВАРУЈЕ 
УСПЈЕШНУ МЕЂУНАРОДНУ СА-
РАДЊУ У ОБЛАСТИ РАЗМЈЕНЕ 
НАСТАВНИКА И СТУДЕНАТА

Правни факултет већ неколико 
година остварује успјешну сарадњу 
у области међународне сарадње са 
другим универзитетима, која се ог-
леда у размјени наставника и студе-
ната, у оквиру Еразмус + пројеката. 
Први пројекат је остварен у сарадњи 

са Правним факултетом Свеучи-
лишта у Осијеку, а током прошле и 
ове године остварен је други проје-
кат, у сарадњи са Универзитетом у 
Катанцару (Република Италија). У 
оквиру овог пројекта, два студента 
Правног факултета, Катарина Кла-
чар и Петар Нишић, провела су про-
шле године један семестар на Прав-
ном факултету Универзитета у Ка-
танцару, гдје су слушали наставу и 
имали прилику да се упознају са ко-
легама из Италије и других држава. 
Боравак у Италији, који је финан-
сиран средствима из пројекта, био 
је јединствена прилика нашим сту-
дентима да проведу три незаборавна 
мјесеца у Катанцару, путују по Ита-
лији, упознају њену културу и тра-
дицију, али и образовни систем на 
једном од државних универзитета.

Ове године, управа Правног 
факултета обезбиједила је још два 
мјеста за студенте који су заинте-
ресовани да проведу три мјесеца на 
Универзитету у Катанцару, у Ита-
лији, гдје ће бити у прилици да слу-
шају наставу и полажу испите, у ок-
виру већ поменутог пројекта.

Осим Еразмус + пројекта са 
Универзитетом у Катанцару, који је 
реализован, припремљен је и пре-
дат исти овакав пројекат са Правним 
факултетом Универзитета у Београ-
ду, а договорена је припрема Ераз-

Састанак представника Универзитета и Правног 
факултета са студентима учесницима размјене

Студенти на пракси у Основном суду у Сокоцу
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мус + пројекта са Универзитетом у 
Бреши (Република Италија).

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗО-
ВАО ПРЕДАВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЛО-
БРАНА

На Правном факултету је ор-
ганизовано предавање проф. 
др Giovanni Lobrana, редовног про-
фесора Правног факултета Универ-
зитета у Сасарију, Република Ита-
лија. Професор Лобрано одржао је 
предавање на тему „Quale Diritto 
romano: quello noto ai Rivoluzionari 
del Settecento oppure quello ricostruito 
dai Pandettisti dell’Ottocento?“ („Рим-
ско право, али које: оно познато ре-
волуционарима из XVIII вијека, или 
измијењено од стране пандектиста 
у XIX вијеку?“) из области римског 
права.

Предавање је одржано на ита-
лијанском језику, уз симултани пре-
вод на српски језик проф. др Самира 
Аличића.

Професор Лобрано је одржао 
предавање путем Зоом платформе, 

тако да су га могли пратити како сту-
денти који студирају у сједишту фа-
култета у Палама, тако и студенти 
који студирају у одјељењу у Бијељи-
ни.

Захваљујући изузетним напо-
рима проф. др Самира Аличића, на-
шег професора римског права, фа-
култет је наставио да организује се-
рију предавања професора римског 
права са италијанских универзите-
та. Ово је била јединствена прили-
ка за наше студенте да се упознају 
са угледним професорима из Ита-
лије и да стекну нова знања из об-
ласти римског права, будући да се 
ради о професорима који долазе у 
ред најугледнијих стручњака за ову 
научну дисциплину.

Професор Ђовани Ло-

Предавање професора Лобрана уз симултани превод и модерирање професора Аличића



Билтен Правног факултета

24

брано се у оквиру предавања 
осврнуо на низ актуелних питања 
реформе уставног и политичког 
система и кризе идеје пред-
ставништва у савременој уставности, 

наглашавајући значај изучавања из-
ворног римског права, које ставља 
акценат на непосредну демокра-
тију и везани мандат народних 
представника, супротно  каснијој 
пандектистичкој интерпретацији 
која је у основи савремене концеп-
ције народног представништва.

  Ђовани Лобрано је један од 
водећих италијанских и свјетских 
стручњака за римско јавно, посебно 
уставно право. Редовни је професор 
Правног факултета Универзитета у 
Сасарију, а предавао је и на већем 
броју других италијанских и стра-
них универзитета. Био је, поред 
осталог, дугогодишњи декан Прав-
ног факултета Универзитета у Саса-
рију, директор Центра за латино-
америчке студије, и један од челни-
ка Института за медитеранске сту-
дије (ISPROM). Био је кључни  

консултант приликом реформе 
Региона Сардиније 1994–1995. годи- 
не и представник је ове регије 
у многим међународним асоција-
цијама.

Студенте и све присутне поз-
дравио је продекан за научно-истра-
живачки рад проф. др Димитрије 
Ћеранић, захваливши проф. Лобра-
ну који је прихватио позив да одржи 
предавање. Подсјетио је на чињени-
цу да је професор Лобрано био учес-
ник прошлогодишњег научног ску-
па који је организовао Правни фа-
култет. Посебну захвалност упутио 
је професору Аличићу, главном ор-
ганизатору овог предавања.

Преносу предавања проф. Ло-
брана, у трајању од сат и по времена, 
присуствовали су студенти прве и 
старијих година. Предавање су пра-
тили проф. др Димитрије Ћеранић, 
виши асистент Ђорђе Перишић, мр 
и виши асистент Брано Хаџи Сте-
вић, ма, који су водили и техничку 
организацију предавања. Правни 
факултет настоји да својим студен-
тима пружи мноштво прилика за 
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усавршавање и реализује разне ви-
дове међународне сарадње, као што 
је и организација овог предавања.

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ЛАУРЕ 
ЛУНГАРОТИ, ШЕФИЦЕ МИСИЈЕ 
МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА МИГРАЦИЈЕ У БиХ

Лаура Лунгароти (Laura 
Lungarotti), шефица мисије Међу-
народне организације за миграције 

(IOM) у Босни и Херцеговини и ко-
ординаторка за Западни Балкан 
одржала је предавање на Правном 
факултету. Предавање на тему миг-
рација у Босни и Херцеговини и ре-
гиону, гђа Лунгароти одржала је 13. 
априла 2022. године.

Предавање је организовао проф. 
др Урош Пена у сарадњи са продека-
ном за наставу др Сањом Голијанин 

и доц. др Сањом 
Крешталица.

Студенте и 
све присутне поз-
дравила је доц. 
др Сања Голија-
нин, продекан за 
наставу, захвали-
вши Лаури Лунга-
роти која је при-
хватила позив да 
одржи предавање. 
Присутнима се по-
том обратио проф. 
др Урош Пена 
који је, са кривич-
но-правног и пре-
кршајно-правног 
аспекта, говорио о 
миграцијама у Бос-
ни и Херцеговини.

Предавање Лауре Лунгароти о 
актуелним проблемима у области 
миграција, како у Босни и Херцего-
вини тако и у земљама региона, одр-
жано је на енглеском језику, уз симу-
лтани превод на српски језик. Пре-
давање у трајању од сат и по времена 
пратили су студенти четврте године, 
као и студенти нижих година. Пре-
давању су присуствовали виши асис-
тент мр Драгана Дамјановић и виши 
асистент мр Тијана Баћовић.

Сарадња са другим институцијама

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ И ЗБОР АД-
ВОКАТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА-
КЉУЧИЛИ СПОРАЗУМ О ПОСЛОВ-
НОЈ САРАДЊИ И ОРГАНИЗОВАЊУ 
СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ

По овлашћењу декана Правног 
факултета, проф. др Горана Марко-
вића, продекан за научно-истражи-

Предавање Лауре 
Лунгароти, шефи-
це Мисије Међуна-
родне организације 
за миграције У БиХ
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вачки рад проф. др Димитрије Ће-
ранић и предсједник Збора адвока-
та Источног Сарајева г. Александар 
Мајкаловић, потписали су Спораз-
ум о пословној сарадњи и организо-
вању студетске праксе. Споразум 
је закључен на иницијативу нашег 
факултета, а односи се на сарадњу 
факултета и адвоката са подручја 
које обухвата овај збор адвоката. Са-
радња ће се, у првом реду, огледати 
у студентској пракси, коју ће студен-
ти моћи похађати у одређеним адво-
катским канцеларијама, у облицима 
о којима буде постигнут конкретан 
договор. Осим тога, Збор адвоката и 

Правни факултет организоваће пре-
давања појединих адвоката нашим 
студентима, а организоваће и симу-
лације суђења.

У оквиру студентске праксе, 
студенти ће имати прилику да се 

упознају са одређеним предметима 
у којима поступа адвокат код кога 
обављају праксу, да присуствују поје-
диним рочиштима, разговарају са 
адвокатом и адвокатским приправ-
ником о току и исходу поступка, и уз 
дозволу адвоката активно учествују 
у обављању једноставнијих послова 
у адвокатској канцеларији, као што 
су архивирање списа, отпремање и 
пријем поште, израда нацрта тужби, 
жалби, одговора на тужбу и одгово-
ра на жалбу те других аката, а све с 
циљем да се помогне студентима да 
кроз праксу примијене усвојена тео-
ријска знања, али и стекну значајно 
искуство, како би по завршетку шко-
ловања били спремни на изазове 
које носи правничка професија.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УСПОСТАВИО 
БЛИСКУ САРАДЊУ СА АДВОКАТ-
СКОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ ГОРАНА 
ВАСИЛИЋА ИЗ БИЈЕЉИНЕ

Правни факултет проширује 
сарадњу са адвокатском заједни-
цом у Републици Српској. Сарадња 
је успостављена са адвокатом Го-
раном Василићем из Бијељине. Де-
кан Правног факултета проф. др 
Горан Марковић и продекан за на-
учно-истраживачки рад проф. др 
Димитрије Ћера-
нић боравили су 
у посјети Адво-
катској канцела-
рији адвоката Го-
рана Василића и 
у пријатном и ко-
рисном разгово-
ру са њим потвр-
дили заједничку 
опредијељеност 
за унапређење 

Састанак продекана Правног факултета и 
предсједника Збора адвоката Источног Сарајева
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правничког образовања и правне 
струке.

Адвокат Василић дјелом је 
посвједочио да су пријатељство и 
везе са Правним факултетом Уни-
верзитета у Источном Сарајеву не-
раскидиве, a које трају још од вре-
мена када је био студент у Одјељењу 
у Бијељини. Непосредна подршка 
раду нашег факултета почела је то-
ком 2021. године када је на позив уп-
раве факултета адвокат Василић на 
Палама учествовао у раду Научног 
скупа поводом Дана Правног факул-
тета, као представник Адвокатске ко-
море Републике Српске која је подр-
жала одржавање скупа. Почетком 
2022. године, Канцеларија Василић 
расписала је конкурс за пријем јед-
ног адвокатског приправника и јед-
ног практиканта на стручну праксу. 
На оба мјеста уз факултетске препо-
руке примљене су наше колегице, 
дипломирани правник Невена Јова-
новић и апсолвент Татјана Савић.

Између управе факултета и ад-
воката Василића договорено је про-
ширење сарадње у виду организо-

вања студентске праксе за наше сту-
денте који ће током наредних мјесе-
ци боравити по двије радне недјеље 
на обуци у овој канцеларији. То ће 
бити прилика да у наредном перио-
ду студенти у непрекинутом низу 
обаве праксу почев од судова, преко 
тужилаштва, правобранилаштва до 
адвокатских канцеларија, будући да 
је о томе постигнут конкретан дого-
вор са свим овим институцијама.

Осим студентске праксе, Прав-
ни факултет и канцеларија Васи-
лић договорили су сарадњу у виду 
размјене правне литературе, обуке 
за руковање базом правних пропи-

Руководство Правног факултета у посјети АК Г. Василић
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са Параграф лекс, заједничког орга-
низовања тематских састанака и ок-
руглих столова, предавања студен-
тима, обуке у коришћењу услугама 
којима располаже факултет, и др. 

ПРЕДСТАВНИЦЕ АДВОКАТСКОГ 
ДРУШТВА „ИБРАХИМОВИЋ & CO.“ 
У ПОСЈЕТИ ПРАВНОМ ФАКУЛТЕ-
ТУ

Представнице Адвокатског 
друштва „Ибрахимовић & Co.“, са 
сједиштем у Брчком, адвокат Тија-
на Кривокапић и менаџер за развој 
пословања Марија Плавшић, посје-
тиле су Правни факултет и разгова-
рале са деканом проф. др Гораном 
Марковићем. Циљ посјете био је да се 
конкретизује Споразум о пословној 
сарадњи и организовању студентске 
праксе, који су закључили декан фа-
култета проф. Марковић и адвокат 
Ади Ибрахимовић, водећи партнер 
за управљање Адвокатског друшт-
ва. Споразумом је утврђено да ће 
Адвокатско друштво „Ибрахимовић 
& Cо.“ омогућити праксу студенти-
ма Правног факултета, прво у својој 

канцеларији у Брчком, а убрзо потом 
и у канцеларији у Сарајеву, која ће 
трајати двије радне седмице, током 

љетног се-
местра ове 
академске 
г о д и н е . 
Осим тога, 
биће орга-
низова на 
предавања 
п о ј е д и -
них адво-
ката и си-
м ула ц и је 
суђења.

Прав-
ни факул-
тет ће омо-
гућити ад-
вокатима приступ богатој библиоте-
ци, посебно службеним гласилима 
Југославије, НР/СР Босне и Херце-
говине, односно Босне и Херцегови-
не и Републике Српске, и то од 1945. 
године до данас, бесплатну обуку за 
руковање базом правних прописа 
Параграф лекс и предавања професо-
ра. Факултет и Адвокатско друштво 
ће заједно организовати округле 
столове на различите теме.

Закључивањем и реализацијом 
овог споразума наставља се и обо-
гаћује сарадња факултета са пра-
восудном заједницом, дају се нове 
могућности студентима за учење, 
а свестрано се унапређује сарадња 
универзитетских наставника и ад-
вокатуре.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПРАВНОГ ФА-
КУЛТЕТА У ПОСЈЕТИ МИНИСТАР-
СТВУ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНС-
ПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Декан Правног факултета 
проф. др Горан Марковић и проде-
кан за наставу доц. др Сања Голија-
нин посјетили су Министарство за 
комуникације и транспорт Босне и 

Декан Правног факултета проф. др Горан 
Марковић на састанку са представницама 

Адвокатског друштва „ИБРАХИМОВИЋ & СО.“
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Херцеговине и разговарали са мини-
стром др Војином Митровићем. Циљ 
састанка био је да се дефинишу об-
лици сарадње који ће бити садржа-
ни у меморандуму који убрзо треба 
да буде потписан. Сарадња ће се ог-
ледати у организовању студентске 
праксе у овом министарству, како би 
се студенти упознали са радом др-
жавне управе, што ће представљати 
обогаћивање праксе која је досад ор-
ганизована у правосудним институ-
цијама, адвокатским канцеларијама 
и РУГИПП-у. На овај начин, отвара 
се посебно поглавље похађања сту-
дентске праксе, посебно за студенте 
IV године студија.

Правни факултет је понудио са-
радњу Министарству на плану из-

раде нормативних аката из његове 
надлежности, као и коришћење за-
послених у Министарству богатом 
библиотеком Правног факултета, те 
обуку за коришћење базом правних 
прописа Параграф леx.

ПРИСТУПАЊЕ ОКРУЖНОГ 
ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У 
БИЈЕЉИНИ ОКВИРНОМ СПО-
РАЗУМУ О РАЗУМИЈЕВАЊУ 
НА ПРИЈЕДЛОГ ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА 

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић и доц. др Ђорђе 
Мариловић разговарали су са глав-
ним окружним тужиоцем Окруж-
ног јавног тужилаштва у Бијељини 
гђом Олгом Пантић о сарадњи двају 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић и продекан за наставу доц. др Сања Голијанин на 
састанку са министром за комуникације и транспорт Босне и Херцеговине др Војином Митровићем
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институција, посебно с циљем ре-
ализације студентске праксе у овој 
институцији. У конструктивном 
разговору постигнут је висок сте-
пен сагласности о потреби свестра-
не сарадње, чији први облик ће бити 
студентска пракса у Окружном јав-
ном тужилаштву, коју ће похађати 
студенти који студирају у Одјељењу 
Правног факултета у Бијељини.

Окружно јавно тужилаштво је 
именовало једног тужилаштва као 
координатора ове активности, као и 
менторе из реда тужилаца, који ће 
радити са студентима током трајања 
праксе. На овај начин, студенти ће 
се упознати са организацијом и ра-
дом Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини, као и са појединим пред-
метима, у складу са законским про-
писима. Ово ће бити нови облик ак-
тивности, коју су већ остварили сту-

денти који студирају у сједишту фа-
култета у Палама. Студентска прак-
са досад није организована у тужи-
лаштвима, тако да ће на овај начин 
студентима бити пружена прилика 
да се упознају са радом и природом 
ове важне правосудне институције.

Представници двије институ-

ције постигли су договор и о другим 
облицима сарадње, као што су симу-
лација суђења и предавања тужила-
ца студентима.

На приједлог Правног факул-
тета, Окружно јавно тужилаштво у 
Бијељини је приступило Оквирном 
споразуму о разумијевању, који је 
потписао већи број факултета и пра-
восудних институција, чији основни 
циљ је заједничко учешће у реализа-
цији студентске праксе.

САРАДЊА СА ПРАВНИМ ФАКУЛ-
ТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕО-
ГРАДУ У ПРИЈАВИ ЗАЈЕДНИЧКОГ 
ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТА МЕЂУНА-
РОДНЕ РАЗМЈЕНЕ НАСТАВНИКА 
И СТУДЕНАТА 

Наш факултет остварује ус-
пјешну и богату сарадњу са Правним 
факултетом Универзитета у Београ-
ду, која је прошле године формали-
зована потписивањем споразума о 
сарадњи. Од наставка рада факулте-
та у Републици Српској, велики број 
професора Правног факултета из 
Београда дао је огроман допринос 
квалитетном одвијању наставе. Зна-
тан број њих учествовао је у раду на-
ших научних скупова и дао допри-

нос у другим облицима и активности-
ма. Током посљедњих година, један 
број наших наставника учествовао 
је у научним скуповима на Правном 
факултету у Београду и изводио на-

Закључивање споразума о сарадњи са Правним 
факултетом Универзитета у Београду
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ставу на првом и другом циклусу 
студија.

Учешће нашег факултета као 
партнера Правног факултета у Бе-
ограду, који је носилац Еразмус +  
пројекта, представља нови облик 
сарадње, који треба да има за свој 
исход размјену наставника и студе-
ната. Уколико пројекат буде успје-
шан, наставници и студенти Правног 
факултета из Београда провешће по 
један семестар на нашем факултету, 
као што ће и наши наставници и сту-
денти имати могућност да током јед-
ног семестра држе предавања однос-
но слушају наставу и полажу испите 
на Правном факултету у Београду. 

Декан Правног факултета у Бе-
ограду проф. др Зоран Мирковић 
обавијестио нас је о томе да наш фа-
култет има приоритет у оствари-
вању овог облика сарадње са Прав-
ним факултетом у Београду. Осим 
декану Мирковићу, посебну захвал-
ност дугујемо проф. др Јелени Ле-
петић, продеканици за међународну 
сарадњу на Правном факултету у Бе-
ограду, која је носилац ових актив-
ности.

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ОС-
НОВНОМ СУДУ У СОКОЦУ И 
ОДЈЕЉЕЊУ ОСНОВНОГ СУДА У 
ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић и продекан за 
наставу доц. др Сања Голијанин сас-
тали су се са предсједницом Осно-
вног суда у Сокоцу, судијом Бранком 
Маловић, и секретаром Суда Мла-
деном Баше-
вићем. Централ-
на тема састанка 
је била реали-
зација Оквир-
ног споразума 
о разумијевању 

– Унапређење практичне наставе и
обуке за студенте права и дипломи-
ране правнике, чији потписници су,
између осталих, и Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву
и Основни суд у Сокоцу. Постигнут
је договор да се студентска пракса
из области кривичног (процесног)
права реализује у Основном суду у
Сокоцу и одјељењу Основног суда у
Источном Новом Сарајеву. Студен-
ти који су исказали интересовање
за похађање праксе биће подијеље-
ни у мање групе (до три студента),  а
свака група ће имати свог менто-
ра из реда судија који раде на кри-
вичним предметима. На тај начин,
студенти ће имати прилику да буду
у непосредном контакту са судија-
ма-менторима, који ће их „водити“
кроз практичну обуку из области
кривичног (процесног) права.

Реализација студентске праксе 
у Основном суду у Сокоцу и одјељењу 
Основног суда у Источном Новом 
Сарајеву представља наставак доса-
дашње успјешне сарадње Правног 
факултета и Основног суда Соколац.

Ваннаставне активности

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА НА СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКОМ КУРСУ „IN-
TERNATIONAL REFUGEE LAW“

Правни факултет Универзите-
та у Београду, заједно са Институ-
том за хуманитарно право из Сан 
Рема и Канцеларијом UNHCR-а у 
Београду, у љетњем семестру 2022. 
организује специјалистички курс 
на тему International Refugee Law. 
Курс траје током једног семестра, од 
7. марта до 6. јуна, и одржава се он-
лајн, понедељком и четвртком, пу-
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тем Zoom платформе.
Предавачи на Специјалистич-

ком курсу су истраживачи Инсти-
тута за хуманитарно право из Сан 
Рема, службеници UNHCR-а, про-
фесори Правног факултета као и 
реномирани свјетски експерти из 
ове области међународног права. 
Курс се одржава на енглеском јези-
ку и има 24 наставне јединице, које 
обухватају најразличитије теме које 
се односе на област међународног 
избјегличког права, од релевантног 
међународног и регионалног окви-
ра, појма избјеглице, права и начела 
из Конвенције о статусу избјеглица, 
осјетљивих категорија избјеглица, 
трајних рјешења и сл.

По окончању курса, студенти 
ће добити сертификат Правног фа-
култета Универзитета у Београду, 
Института за хуманитарно право из 
Сан Рема и Канцеларије UNHCR-а у 
Београду, а ове године ће учесници-
ма курса бити обезбијеђене стипен-
дије за похађање.

Учешће студената нашег фа-
култета на овом курсу резултат је 
сарадње са Правним факултетом 
Универзитета у Београду, чији про-
фесори су оцијенили да наши сту-
денти треба и могу да учествују у 
раду овог курса. Учешћем студена-
та у раду овог курса, наш факултет 
потврђује спремност да допринесе 
унапређењу проучавања избјеглич-
ког права на овим просторима. Под-
сјећамо да наш факултет већ неко-
лико година организује правну кли-
нику избјегличког права, у сарадњи 
са Мисијом UNHCR у Босни и Хер-
цеговини.

СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ У АК-
ЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА 
КРВИ

Млади Црвеног крста Бијељи-
на организовали су акцију добро-
вољног давања крви, у сарадњи са 
средњим школама и факултетима 
на подручју Града Бијељина. Лука 
Милошевић, предсједник младих 
Градске организације Црвеног крста 
Бијељина истакао је да је ово прва од 
многобројних акција које су плани-
ране ове године, те да су поносни на 
младе који су се радо одазвали ак-
цији.

„Акцију су подржале три 
средње школе и четири факултета 
из Бијељине, а многима је ово први 
пут да дарују крв. Задовољни смо 
бројем пријављених, с обзиром на то 
да их већ имамо око 150, али то није 
коначан број. Иако је данас тешко 
младе подстаћи да дарују крв, ипак 
се одазвао велики број младих који 
су свјесни колико је битно давати 
крв“, рекао је Милошевић за портал 
Дешавања у Бијељини.

Студенткиње Правног факул-
тета Маријана Никић и Александра 
Видовић, као и проф. др Димитрије 
Ћеранић, продекан за научно-ис-
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траживачки рад Правног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
данас су били међу даваоцима крви. 
Ћеранић је захвалан младима из Цр-
веног крста на позиву и на комплет-
ној организацији. Иначе, Правни 
факултет до сада је по три пута ин-
ституционално учествовао у акција-

ма добровољног давалаштва крви 
које су организовали одбори Црве-
ног крста на Палама и у Бијељини. 

„Данас су ту представници 
Правног факултета. Драго нам је 
што видимо много студената са дру-
гих факултета, те позивамо и оста-
ле колеге запослене, студенте, али 
и све људе добре воље да дођу и да 
учине овај хумани гест. Наше мало 
некоме значи много. Будимо људи, 
највећа је заповијест коју можемо да 
имамо“, рекао је Ћеранић. 

Због великог интересовања, ак-
ција даривања крви је поново орга-
низована, када 
су и остали сту-
денти четирију 
факултета који у 
Бијељини дјелују 
у оквиру Универ-
зитета у Источ-
ном Сарајеву, а 
који су организо-
вано боравили на 

Палама на Студентској конферен-
цији посвећеној обиљежавању 30 го-
дина постојања Републике Српске и 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
а коју је приредила Унија студената 
Републике Српске. Међу петсто сту-
дената на јучерашњој конференцији, 
било је око стотину наших, по педе-
сетак са Пала и из Бијељине који су 
уз подршку Правног факултета до-
путовали на Пале. 

Извор: Дешавања у Бијељини, 
desavanjaubijeljini.com и Правни фа-
култет

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА НАУЧ-
НО-СТРУЧНОГ ЧАСОПИСА SUI 
GENERIS

У организацији Правног факул-
тета и Дирекције за европске инте-
грације дана 4. 3. 2022. године, одр-
жана је промоција осмог броја науч-
но-стручног часописа SUI GENERIS.

Промоцији су присуствовали 
представници Дирекције за европ-
ске интеграције, професори и са-
радници Правног факултета, бројни 
студенти, те аутори и рецензенти ра-
дова који су објављени у новом броју 
часописа SUI GENERIS.

Помоћница директора Ди-
рекције за европске интеграције 

Акција добровољног давања крви

Промоција осмог броја научно-стручног 
часописа SUI GENERIS
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и главна уредница часописа SUI 
GENERIS Маја Римац-Бјелобрк, 
проф. др Радислав Лале и доц. др 
Сања Голијанин указали су на улогу 
и значај академске заједнице у про-
цесу европских интеграција БиХ.

Аутори и рецензенти који су 
учествовали у припреми осмог броја 
часописа представили су присутни-
ма научне и стручне радове, те го-
ворили, са различитих аспеката, о 
важности бављења процесом при-
друживања Босне и Херцеговине ЕУ.

Догађај је обиљежила жива 
дискусија наставника и сарадника 
Правног факултета и представника 
Дирекције за европске интеграције о 
бројним питањима од значаја за БиХ 
на њеном путу ка ЕУ, с циљем иден-
тификовања најприкладнијих рје-
шења, као и најефикаснијих начина 
прилагођавања европским полити-

кама како би се убрзао процес при-
ближавања БиХ Европској унији.

Представљање осмог броја 
научно стручног часописа SUI 
GENERIS на Правном факултету 
представља наставак досадашње ус-
пјешне сарадње Факултета и Дирек-
ције за европске интеграције.

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА НА ДРЖАВ-
НОМ ТАКМИЧЕЊУ У СИМУЛОВА-
НОМ СУЂЕЊУ ПРЕД ЕВРОПСКИМ 
СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Тим студената Правног фа-
култета, предвођен доц. др Сањом 
Крешталица, учествоваће у такми-
чењу у симулованом суђењу пред Ев-
ропским судом за људска права, које 
се одржава у Мостару. 

Учествујући у овом такмичењу, 
студенти ће имати прилику усавр-
шити јавни наступ, унаприједити 
аргументацију и стећи квалитет-
на знања из различитих правних 
области, те друге вјештине које ће 
их учинити конкурентнијим на тр-
жишту рада. 

На такмичењу ће учествовати 
четири наша студента (два тима по 
два члана), од којих један тим има 
задатак да напише писане поднеске 
за апликанта (подноситеља апли-
кације) а други тим за респондента 
(државу).  У другој фази такмичења, 
такмичари приступају усменом из-
лагању пред судским вијећима сас-
тављеним од истакнутих правних 
стручњака у БиХ.

Припреме за такмичење већ су 
почеле, будући да је тимовима ос-
тављен рок за прилагање писаних 
поднесака, док ће квалификацијско 
такмичење бити одржано крајем 
маја, а полуфинално и финално по-
четком јуна.

Помоћница директора Дирекције за европске 
интеграције и главна уредница часописа SUI 

GENERIS Маја Римац-Бјелобрк
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ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА ШКОЛА 
ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНИХ ФАКУЛ-
ТЕТА У БиХ „ЉУДСКА ПРАВА И 
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ”

Регионална школа људских 
права организована је од стране 
Савјета Европе и одржана је у Вр-
днику, Србија, у периоду од 11. до 
14. априла. Школа је окупљала сту-
денте права из Босне и Херцегови-

не, Србије, Црне Горе, Сјеверне Ма-
кедоније и Албаније. Енглески језик 
је био радни језик школе. Тема реги-
оналне школе била је „Људска пра-

ва и нове технологије” и у току ње-
ног трајања студенти су се упознали 
са изазовима које носи технолош-
ки развој човјечанства, примарно 
у сфери људских права, те с тим у 
вези слушали су предавања, између 
осталог, на теме алгоритамске дис-
криминације у Европи, утицаја ди-
гиталних технологија и вјештачке 
интелигенције на слободу изража-
вања, сајберправде и вјештачке ин-
телигенције, заштите личних пода-
така по Европској конвенцији о људ-
ским правима и другим инструмен-
тима Савјета Европе. Такође, студен-
тима је приближен механизам рада 
Европског суда за људска права, те је 
као финале школе одржано и Moot 
court такмичење на случају који је 
био заснован на изазовима у радном 
и приватном животу особа, а који 
су у вези са вјештачком интелиген-
цијом и новим технологијама.

Студентима су као тутори за 
вријеме трајања школе помагали 
проф. Ивана Крстић са Правног фа-
култета у Београду и проф. Мидхат 
Измирлија са Правног факултета у 

Регионална школа људских права, Врдник, Србија
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Сарајеву. Предавачи који су учество-
вали у раду школе су, између оста-
лих, Љиљана Мијовић, судија Ев-
ропског суда за људска права иза-
брана за БиХ у периоду од 2004. до 
2011, Pamela McCormick и Алексан-
дар Ристанић, адвокати у Европс-
ком суду за људска права, Jeremy 
McBride, адвокат Монктон Чејмбер-
са, као и разни консултанти Савјета 
Европе, професори из Копенхагена, 
Варшаве и других градова.

Студенти су такође имали при-
лику и да разговарају, по Четам Хаус 
правилу, са шефом мисије Савјета 
Европе у Београду Тобиас Флесен-
кемпером. Рад школе је протекао 
у доброј атмосфери али и уз живе 
расправе међу професорима и са-
мим студентима, због природе теме 
о којој још увијек постоји оскудан 
број пресуда Европског суда за људ-
ска права, а расправе су се тицале 
имплементације вјештачке интели-
генције, цензуре, дискриминације, 
осигуравања слободе изражавања и 
других тема. 

У раду Школе учествовао је сту-
дент нашег факултета Симеон Пет-
ковић.

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ СТУ-
ДЕНАТА ПРАВА „IUSTITIA“ У 
БИЈЕЉИНИ, ПРАВНОГ ФАКУЛТЕ-
ТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ 
САРАЈЕВУ

У просторија Правног факулте-
та одржана је Оснивачка скупшти-
на Удружења студената права 
„IUSTITIA“ којој су присуствовали 
оснивачи Удружења и студенти Фа-
култета у великом броју, као и поје-
дини чланови Студентског парла-
мента Универзитета у Источно Са-
рајеву, а коју је поздравио и декан 
Правног факултета проф. др Горан 
Марковић.

На Оснивачкој скупштини 
изабрани су органи Удружења, ус-
војен је Статут Удружења, те утврђе-
ни циљеви и дјелатности у оквиру 
којих Удружење дјелује. Удружење 
је основано као организација која ће 
окупљати студенте Правног факул-

Симеон Петковић, студент Правног факултета, 
учесник Регионалне школа људских права у 

Врднику, Србија
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тета у одјељењу Бијељини и актив-
но дјеловати у остваривању студент-
ских активности и промовисању Фа-
култета. У будућности је планирано 
и оснивање Удружења у сједишту 
Факултета у Палама.

У оквиру дјелатности и циљева 

које Удружење промовише, између 
осталог, су: остваривање и зашти-
та права и интереса студената, уна-
пређивање наставе, унапређивање 
животног стандарда студената, ин-
формисање студената, умрежавање 
и сарадња на пројектима, повећа-
вање мобилности и промовисање 
волонтерске културе међу студенти-
ма.

За предсједника Удружења на 
Оснивачкој скупштини изабран је 
Андрија Димитрић, студент треће 
године, за потпредсједника изабран 
је Симеон Петковић, студент четврте 
године. 

За чланове Управног одбо-
ра изабрани су: Катарина Глигић, 
студент четврте године, Михаи-
ло Дамјановић и Стефан Гојаковић, 
студенти треће године. 

За чланове Надзорног одбора 
изабрани су: Марија Божић, студент 
треће године, Марија Ђорђевић, сту-
дент друге године и Ђорђе Фемић, 
студент прве године.

Оснивачка скупштина Удружења студената права 
„IUSTITIA“ 

Промоција факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА ВИРТУ-
ЕЛНОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА „НА 
КОЈИ ЋЕШ ФАКС?“

Правни факултет Универзите-
та у Источном Сарајеву, заједно са 
осталим чланицама Универзитета, 
учествовао је на Виртуелном сајму 
образовања под називом „На који 
ћеш факс?“. Ова, релативно нова, 3Д 
платформа осмишљена је као помоћ 
будућим студентима да лакше дођу 
до информација у вези са универзи-
тетима и факултетима који их зани-
мају. У виртуелној стварности посје-
тиоцима се нуди искуство класичног 
сајма. Симулира се посјета великој 
згради са изложбеним простором 
и штандовима за сваки факултет и 
представнике компанија и органи-
зација које нуде запослење будућим 
дипломцима.

Виртуелни сајам образовања 
„На који ћеш факс?“ 
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На факултетским штандовима 
понуђене су информације о самој ус-
танови, промотивни леци и брошуре, 
као и промотивни видео материја-
ли. Осим тога, понуђени су линко-
ви ка друштвеним мрежама факул-
тета, а могуће је да корисник ступи 
у директан контакт са факултетом 
путем порука или преноса преко не-
ких од познатих платформи као што 
је Zoom. На овај начин представље-
не су образовне установе из свих др-
жава бивше Југославије, па ће и про-
мотивне активности организатора 
бити одржане у свим тим државама. 
Сајам ће непрекидно трајати до ок-
тобра. Ово је само једна у низу про-
мотивних активности које предузи-
ма наш факултет како бисмо се што 
боље представили матурантима.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА САЈМУ 
ОБРАЗОВАЊА „ПУТОКАЗИ“ НОВО-
САДСКОГ САЈМА

Правни факултет Универзите-
та у Источном Сарајеву представљен 
је у оквиру наступа Универзитета у 
Источном Сарајеву на Сајму образо-
вања „ПУТОКАЗИ“ који организује 
Новосадски сајам. Промотивни ма-
теријали и наступ Правног факул-
тета усмјерени су ка представљању 
бројних облика наставних и ванна-
ставних активности, а нарочито сту-
дентске праксе по којој је Правни 
факултет постао препознатљив.

ПРОМОЦИЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕ-
ТА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Студенти свих година студија 
Правног факултета, Одјељења у 
Бијељини, у периоду од 7. до 18. ап-
рила посјетили су средње школе 
у Бијељини, Лозници и Угљевику. 
Посјећене су Пољопривредна и ме-
дицинска школа, Економска шко-
ла и Гимназија „Филип Вишњић” у 
Бијељини, Средњошколски центар 

„Михаило Пе-
тровић Алас“ 
у Угљевику, те 
Средња економ-
ска школа у Лоз-
ници.

Виртуелни сајам образовања 
„На који ћеш факс?“ 
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Ученицима средњих школа, 
превасходно матурантима, предста-
вљен је студиј права, при чему су 
истакнуте предности које нуди сту-
дирање на Правном факултету Уни-
верзитета у Источном Сарајеву. При-
ближен је начин студирања и изазо-
ви које треба очекивати, објашњени 
су појмови са којима ће се сусретати 
као будући студенти, и истакнут је 
значај студирања у својој регији, као 
и даљем професионалном дјеловању 
и запослењу у својим државама.

Замисао и организацију овог 
вида представљања Факултета по 
школама извели су сами студенти 
преко свог удружења, што је употпу-
нило факултетске активности на том 
плану које су спроведене у ранијим 
недјељама и мјесецима. У припреми 
и извођењу представљања по штан-
довима у средњим школама, непо-
средно су учествовали сљедећи сту-
денти: Кристина Живановић, Ма-
рија Ђoрђевић, Катарина Глигић, 
Ива Матић, Цвија Тодоровић, Ма-

рија Трипић, Андрија Димитрић, 
Симеон Петковић, Михаило Дамја-
новић, Лазар Јањић и Александар 
Предић, на чему им запослени и сту-
денти Правног факултета захваљују.

Факултет је почео промотивне 
активности обиласка средњих шко-
ла од стране наставника и асисте-
ната још у децембру прошле године 
и окончао их, највећим дијелом, до 
краја те године. Овим активностима 
руководио је Тим за промоцију, који 
је образовао декан, а на његовом 
челу налази се проф. др Димитрије 
Ћеранић, продекан за научно-ис-
траживачки рад.

Активности које су студенти 
предузели представљају други круг 
обиласка школа. У плану је иста ак-
тивност студената који студирају у 
сједишту факултета у Палама.

Разговарајући 
са више стотина 
ученика средњих 
школа, од Добоја до 
Требиња, као и у по-
граничним општи-
нама и градовима 
Републике Србије, 
наставници и асис-
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тенти, а потом и студенти, упознали 
су матуранте са Правним факулте-
том, његовом организацијом, квали-
тетним наставним особљем, настав-
ним планом и програмом, те број-
ним ваннаставним активностима.

Матуранти су показали посеб-
но интересовање за студентску прак-
су, која је на факултету врло богата, 
као и за друге ваннаставне актив-
ности, које им факултет може пону-
дити у великом обиму (правне кли-
нике, посјете институцијама, рад 
Бесједничке секције и Дебатног клу-
ба, учешће у 
такмичењима 
у симулованом 
суђењу, и др.). 
Осим тога, ма-
туранти су по-
казали велико 
интересовање 
и за студентску 
размјену, коју је факултет почео да 
интензивно развија, омогућавајући 
студентима да путују у друге земље 
и на друге универзитете.

П р е д -
с т а в н и ц и 
ф а к у л т е т а 
упознали су 
ученике са 
могућношћу 
да студирају 
у сједишту 
факултета у 
Палама (гдје 

се налази и велики и нови студент-
ски дом) и у одјељењу у Бијељини, 
те да је школовање бесплатно за 

све редовне сту-
денте који су др-
жављани Репу-
блике Српске и 
Републике Ср-
бије. Упознали су 
их и са начином 
полагања испита, 
посебно са чиње-
ницом да студен-

ти, полажући ослобађајуће колок-
вијуме и парцијалне испите, могу 
стећи знања и положити испите на 
олакшан начин, али без снижавања 
критеријума.
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Издавачка дјелатност

УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ 
УСЛУГА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕ-
ТУ У САРАДЊИ СА АРХИВОМ РЕ-
ПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Представници Библиотечког 
одбора Правног факултета, доц. др 
Ђорђе Мариловић, предсједавајући 
Одбора, и библиотекари Ведрана 
Благојевић и Драгана Полуга, посје-
тили су Архив Републике Српске у 
Бањој Луци. Радна посјета Архиву 
приређена је поводом унапређења 
услуга Библиотеке Правног факул-
тета, чији корисници су, поред сту-
дената, истраживачи и наставно 
академско особље. Програмом на-
учно-истраживачког рада и међуна-
родне сарадње на Правном факул-
тету предвиђено је, између осталог, 

унапређење услова за обављање на-
учноистраживачког рада.

Успостављеном сарадњом 
Правног факултета и Архива, на 
иницијативу Библиотечког одбо-
ра и продекана за научно-истражи-
вачки рад проф. др Димитрија Ће-
ранића, а уз подршку декана проф. 
др Горана Марковића, доприноси се 
управо остварењу наведеног циља. 
Помоћник директора Архива мр 
Владан Вуклиш, омогућио је једно-
дневно усавршавање и пружио дра-
гоцјене информације библиотека-
рима Правног факултета. Директор 
Архива мр Бојан Стојнић изразио је 
подршку напорима Правног факул-
тета, указавши на значај и улогу Ар-
хива у обављању архивске дјелат-
ности.

П р а в н и 
факултет зах-
ваљује Архиву 
Републике Срп-
ске за драго-
цјене информа-
ције и пружену 
подршку.

Посјета Архиву Републике Српске
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ИЗДАЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У 
2021. ГОДИНИ

Универзитетски уџбеници:
• Горан Марковић, Уставно право,

саиздавач – Завод за уџбенике
и наставна средства Републике
Српске, ISBN 978-99955-1-540-9;

• Миодраг Симовић, Владимир М.
Симовић, Младенка Говедарица,
Кривично процесно право. II, (Кри-
вично процесно право- посебни дио),
ISBN 978-99938-57-59-4;
Монографија:

• Сања Савић, Земаљски устав
(Штатут) за Босну и Херцеговину,
ISBN 978-99938-57-54-9;
Практикуми:

• Станка Стјепановић, Урош Пена,
Димитрије Ћеранић, Приручник
„Заштита од насиља у породици“,
Handbook “Protection from family
violence“, ISBN 978-99938-57-55-6;

• Станка Стјепановић, Дражен-
ка Кудра, Богдана Стјепановић,
Практикум из облигационог права:
посебни дио, ISBN 978-99938-57-
57-0;
Тематски зборник радова са

пројекта:
• Зборник Радова „Конститу-

ционализација Босне и Хер-
цеговине“, Collection of Papers
“Constitutionalization of Bosnia
and Herzegovina”, ISBN 978-99938-
57-58-7;
Зборник радова са међународног

научног скупа:
• Зборник радова „Изазови прав-

ном систему“, Том I:  Сollection
of papers “Сhallenges to the legal

system “ Vol. I, (ур. Станка Стјепа-
новић, Радомир В. Лукић, Дими-
трије Ћеранић); ISBN 978-99938-
57-61-7;

• Зборник радова „Изазови прав-
ном систему“, Том II:  Сollection
of papers “Сhallenges to the legal
system “ Vol. II, (ур. Станка Стје-
пановић, Радомир В. Лукић, Ди-
митрије Ћеранић); ISBN 978-
99938-57-62-4;
Зборник сажетака са међународ-

ног научног скупа:
• Зборник сажетака „Противрјечја

савременог права“, Collection of
abstracts “Contradictions of the
Contemporary Law“ (прир. Дими-
трије Ћеранић), ISBN 978-99938-
57-60-0;
Научни часописи:

• Годишњак Правног факултета
у Источном Сарајеву (ур. Радо-
мир В. Лукић), ISSN 2232-7339 /
e-ISSN 2303-4653;

• Годишњак студената Правног
факултета у Источном Сарајеву,
(ур. Радомир В. Лукић).

ИЗДАЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У 
ПРВОМ ЧЕТВОРОМЈЕСЕЧЈУ 2022. 
ГОДИНЕ

Универзитетски уџбеници:
• Станка Стјепановић, Правни

послови грађанског права, ISBN -
978-99938-57-63-1;
Научни часопис:

• Годишњак Правног факултета
у Источном Сарајеву (ур. Радо-
мир В. Лукић), ISSN 2232-7339 /
e-ISSN 2303-4653.
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Развој Универзитета и Факултета

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ СПРО-
ВЕДЕН ПОСТУПАК СТУДЕНТСКОГ 
ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА СТУ-
ДИЈА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР АКА-
ДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Осигурање квалитета на Прав-
ном факултету спроводи се у окви-
рима система осигурања квалитета 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
у складу са прописима Републике 
Српске и оквиром за високошколске 
установе у БиХ. У оквиру система 
осигурања квалитета, током децем-
бра 2021. године и јануара 2022. го-

дине на Правном факултету спрове-
дено је студентско вредновање ква-
литета студија у зимском семестру 
2021/2022. године по основном ме-
тоду вредновања, вођеним групним 
анкетирањем у електронском обли-
ку. Анкета је спроведена према рас-
пореду који је објављен на интер-
нет страници Правног факултета, у 
укупно десет термина, од чега пет у 
Палама и пет у Бијељини. Анкета је 
протекла уз врло високу излазност 
студената.

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ 
САРАЈЕВУ ВОДЕЋИ УНИВЕР-
ЗИТЕТ ИЗ БИХ НА SCIMAGO 
INSTITUTIONS RANKINGS (SIR) ЗА 
2022. ГОДИНУ

Универзитет у Источном Са-
рајеву заузео је прво мјесто универ-
зитета у Босни и Херцеговини пре-
ма посљедњем извјештају SCImago 
Institutions Rankings (SIR) за 2022. 
годину. Универзитет је први пут ув-
рштен на ову листу 2020. године 
када се налазио на 789. мјесту и да-
нас заузима 681. мјесто у свијету од 
8.084 рангираних институција.

SIR представља рангирање ака-
демских и истраживачких инсти-
туција на основу композитних ин-
дикатора који се базирају на истра-
живању (50%), иновацијама (30%) и 
друштвеном утицају (интернетска 
видљивост) (20%). Најбољи квартил 
добија институција у својој земљи 
упоређујући квартиле на основу 
вриједности укупног индикатора, 
фактора истраживања, иновација и 
друштвеног фактора. Универзитет у 
Источном Сарајеву је у укупном ран-
гу уврштен у најбољи, први квартил 
(Q1).

Као извор података за истра-
живачке резултате SIR користи 
SCOPUS базу, а за индикатор ино-
вације PATSTAT базу. Извор инфор-
мација за индикаторе интернетске 
видљивости су Google и Ahrefs, док 
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се Unpaywall база користи за про-
цјену броја докумената са отворе-
ним приступом. Altmetrics од PlumX 
metrics-а и Mendeley-а кoристи се за 
процјену друштвеног утицаја инсти-
туције.

Циљ SIR је да обезбиjеди корис-
тан метрички алат за институције, 
креаторе политика и истражива-
че за анализу, евалуацију и побољ-
шање активности, резултата и исхо-
да рада.

Више информација о ранги-
рању објављено је на страници Уни-
верзитета у Источном Сарајеву:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРИПРЕМА 
ОСНИВАЊЕ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА 
СТУДИЈА У СКЛАДУ СА НАЈСА-
ВРЕМЕНИЈИМ СТАНДАРДИМА

Факултет је у фебруару почео 
припреме на оснивању трећег ци-
клуса студија у складу са најновијим 
важећим стандардима у области ви-
соког образовања. Образована је ко-
мисија, коју чине сви наставници 
којима је Правни факултет матич-
ни, чији задатак је да разматра сва 
питања која се односе на структуру 
докторског студија, начин извођења 
наставе и одговорне наставнике. Ка-
тедре такође раде на давању пријед-
лога о истим питањима, након чега 
ће комисија израдити елаборат и 
пратећу документацију и предложи-
ти их на усвајање Научно-наставном 
вијећу факултета. 

Након тога, елаборат треба да 

усвоји Сенат Универзитета у Источ-
ном Сарајеву, а потом се о оправ-
даности оснивања трећег циклуса 
студија и о почетној акредитацији 
изајшњавају ресорно министарство 
и Агенција за високо образовање Ре-
публике Српске. Очекујемо да ова 
активност буде окончана до јесени 
2022. године, а да настава на трећем 
циклусу студија почне у академској 
2023/2024. години. 




