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ПРОФ. ДР ГОРАН МАРКОВИЋ 
ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА ДЕКА-

НА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Научно-наставно вијеће Правног 
факултета предложило је ректору Уни-
верзитета у Источном Сарајеву да за 
декана у наредном четворогодишњем 
мандату поново именује проф. др Го-
рана Марковића, који је, на тајном гла-
сању, добио подршку скоро 
4/5 чланова Вијећа, које чине 
наставници, сарадници и 
представници студената. Рек-
тор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Ку-
лић именовао је проф. Мар-
ковића на функцију декана за 
нови мандат, који почиње да 
тече од 8. новембра 2022. го-
дине.

Велика подршка члано-
ва Научно-наставног вијећа 
показатељ је позитивне оцјене доса-
дашњег рада декана Марковића и при-
хватања његовог плана и програма 
рада у наредном мандату декана. Осим 
тога, то је и доказ јединства колектива 
Правног факултета, што је изузетно ва-
жно у наредном периоду, имајући у виду 
изазове који стоје пред факултетом, 
али и потребу активног учешћа знатног 
броја наставника, сарадника и студе-
ната на остваривању плана и програма 
рада који је декан написао у сарадњи са 

знатним бројем наставника, сарадника 
и студентских представника.

У наредном четворогодишњем ман-
дату, пред колективом Правног факул-
тета поставља се задатак реализације 
врло детаљног и конкретног плана и 
програма рада, посебно у погледу мо-
дернизације наставног плана и програ-
ма првог циклуса студија, оснивања 
нових студијских програма (и то на ен-
глеском језику) на другом циклусу сту-

дија, покретања трећег ци-
клуса студија, настављања 
и обогаћивања студентске 
праксе и других ваннастав-
них активности, унапређења 
научно-истраживачког рада, 
наставка и унапређења међу-
народне сарадње, непреки-
дног рада са студентима, с 
циљем побољшања њиховог 
успјеха током студија и реа-
лизације њихових приједло-
га, и побољшања услова рада 

и студирања како у сједишту у Палама 
тако и у одјељењу у Бијељини.

Подмлађени и кадровски ојачани 
колектив Правног факултета, уз пуно 
учешће и подршку студената, развиће 
свестрану активност, како би факултет 
и даље био један од темеља правничког 
образовања у Републици Српској, је-
дан од носилаца развоја правних наука 
и научна и образовна установа која до-
приноси развоју нашег друштва и Репу-
блике у цјелини.

Декан Правног факултета, 
проф. др Горан Марковић
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Сарадња са другим инсти-
туцијама

ДЕКАН МАРКОВИЋ РАЗГОВАРАО 
СА ПРЕМИЈЕРОМ ВИШКОВИЋЕМ

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић разговарао је 
са предсједником Владе Републике 
Српске г. Радованом Вишковићем. 
Тема разговора било је изналажење 
рјешења за покретање мастер сту-
дија који би факултет реализовао 
у сарадњи са Европском организа-
цијом за јавно право (EPLO), са сје-
диштем у Атини. Будући да постоји 
интерес факултета и EPLO за осни-
вање овог студијског програма, раз-
говор је вођен о правним модалите-
тима остваривања ове идеје.

Декан Марковић је такође ука-
зао и на изузетно повољан положај 
који студенти из Републике Србије 
имају у Републици Српској, будући 
да имају право на бесплатно сту-
дирање, али је указао и на потребу 
правне регулативе која би овим сту-
дентима омогућила остваривање 
права на стипендирање.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
САСТАО СЕ СА ГРАДОНАЧЕЛНИ-
КОМ ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић састао се са гра-
доначелником Источног Сарајева 
г. Љубишом Ћосићем. Циљ састан-
ка био је информисање о активнос-
тима Правног факултета и размјена 
мишљења о неколико иницијатива о 
којима је већ раније постигнута са-
гласност, а на чијој реализацији се 
ради.

Састанак је одржан у тренутку 
кад се обиљежава 30 година рада 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
који је дао немјерљив допринос до-
ласку и останку младих људи у ис-
точном дијелу Републике Српске, 
развоју образовног система и свих 
сегмената друштвеног живота Ре-
публике Српске. Градоначелник 
Ћосић и декан Марковић истакли су 
огроман значај Универзитета у Ис-
точном Сарајеву за развој источног 
дијела Републике Српске, чиме је он 
и једна од кључних установа читаве 
Републике. Град Источно Сарајево 
одлично разумије значај Универзи-
тета не само за Град и источни дио 
Републике, већ и за Републику Срп-
ску у цјелини, због чега му пружа 
свестрану подршку и помоћ. Декан 
Марковић захвалио је градоначел-

Предсједник Владе Републике Српске
г. Радован Вишковић
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нику Ћосићу на подршци коју је пру-
жио свим досадашњим активности-
ма Правног факултета, који је један 
од темеља Универзитета, Општине 
Пале, Града Источно Сарајево и ис-
точног дијела Републике Српске.

Декан Марковић је упознао гра-
доначелника Ћосића о активнос-
тима факултета током уписне кам-
пање, истичући чињеницу да је фа-
култет постигао стабилност уписа 
на првом циклусу студија и да је у 

посљедње четири године више него 
два пута повећао број студената на 
другом циклусу студија.

Градоначелник Ћосић и декан 
Марковић разговарали су и о опре-
мању суднице у згради факултета 

у Палама, за шта је градоначелник 
показао изузетно занимање и пону-
дио помоћ, у складу са надлежнос-
тима и финансијским могућностима 
Града. Циљ факултета је да судница 
буде модерно опремљена, тако да се 
у њој могу организовати симулације 
суђења, али и домаћа и регионална 
такмичења студената правних фа-
култета.

Декан Марковић и градоначел-
ник Ћосић сагласили су се и о потре-
би олакшавања превоза студената 
на подручју Града Источно Сарајево, 
на чему ће се у наредном периоду ин-
тензивно радити, а биће уприличен 
и састанак на Правном факултету, 
на коме ће надлежни Универзитета 
у Источном Сарајеву, Града Источно 
Сарајево и општина у саставу Града 
разговарати. На овај начин, наста-
виће се раније започете активности 
Града и Универзитета на овом плану. 
На састанку је било говора и о са-
радњи Савеза општина и градова Ре-
публике Српске и Правног факулте-
та, с циљем промишљања концепта 
и функционисања система локалне 
самоуправе.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ И ЗБОР АД-
ВОКАТА БИЈЕЉИНА ЗАКЉУЧИ-
ЛИ СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ СА-
РАДЊИ И ОРГАНИЗОВАЊУ СТУ-
ДЕНТСКЕ ПРАКСЕ

По овлашћењу декана Правног 
факултета, проф. др Горана Марко-
вића, продекан за научно-истражи-
вачки рад проф. др Димитрије Ће-
ранић и предсједник Збора адвока-
та Бијељина г. Дејан Максимовић, 
потписали су Споразум о послов-
ној сарадњи и организовању студет-
ске праксе. Споразум је закључен на 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић 
састао се са градоначелником Источног Сарајева г. 

Љубишом Ћосићем
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иницијативу нашег факултета, а од-
носи се на сарадњу факултета и ад-
воката са подручја које обухвата овај 
збор адвоката.

Сарадња ће се, у првом реду, 
огледати у студентској пракси, 
коју ће студенти моћи похађати у 
одређеним адвокатским канцела-
ријама, у облицима о којима буде 
постигнут конкретан договор. Осим 
тога, Збор адвоката и Правни факул-
тет организоваће предавања поједи-
них адвоката нашим студентима, а 
организоваће и симулације суђења. 
У оквиру студентске праксе, студен-
ти ће имати прилику да се упознају 
са одређеним предметима у којима 
поступа адвокат код кога обављају 
праксу, да присуствују појединим 
рочиштима, разговарају са адвока-
том и адвокатским приправником 
о току и исходу поступка, и уз доз-
волу 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 ће омогућити 
Збору адвоката да његови чланови 
имају приступ богатој библиотеци 
факултета (која обухвата и приступ 
службеним гласилима Југославије, 
Босне и Херцеговине и Републике 
Српске, од 1945. године до данас), а 
обезбиједиће адвокатима и адво-
катским приправницима бесплатну 
обуку за руковање базом правних 
прописа Параграф лекс.

Осим тога, Правни факултет ће 
организовати предавања појединих 
професора адвокатима и адвокат-
ским приправницима Збора адво-
ката, а организоваће и округле сто-
лове на различите теме, те настојати 
да заједно са Збором адвоката учест-
вује на јавним расправама о нацр-
тима закона, што је већ уприличено 
крајем прошле године поводом ре-
форме породичног законодавства.

Продекан за научно-истраживачки рад проф. др 
Димитрије Ћеранић и предсједник Збора адвоката 
Бијељина г. Дејан Максимовић, потписали су Спора-
зум о пословној сарадњи и организовању студент-

ске праксе
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ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗ-
УМИЈЕВАЊУ И САРАДЊИ СА МИ-
НИСТАРСТВОМ КОМУНИКАЦИЈА 
И ТРАНСПОРТА БИХ

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић и министар ко-
муникација и транспорта Босне и 
Херцеговине Војин Митровић пот-
писали су Меморандум о разумије-
вању и сарадњи. Потписивање Ме-
морандума представља основ за са-
радњу двију институција на образов-
ном, нормативном и истраживачком 
плану.

Меморандумом је предвиђена 
сарадња која ће се огледати у орга-
низовању студентске праксе у овом 
министарству, спровођењу зајед-
ничких активности у области уна-
пређења нормативне дјелатности 
Министарства, организовању семи-
нара и других едукативних актив-
ности које ће спроводити наставни-
ци и сарадници Правног факултета 
с циљем стручног усавршавања за-
послених у Министарству, организо-
вање округлих столова и конферен-
ција посвећених унапређењу орга-

низације и функционисања система 
државне управе, правног система и 
високошколског образовања, те низ 
других заједничких активности.

Потписници Меморандума иста-
кли су значај високошколских уста-
нова за развој нашег друштва и по-
требу да се, у том циљу, успостави 
сарадња између Правног факулте-
та и Министарства комуникација и 
транспорта БиХ. Потписивању Ме-
морандума присуствовала је доц. 
др Сања Голијанин, продекан за на-
ставу на Правном факултету, која је 
координирала ову активност.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УСПОСТА-
ВИО САРАДЊУ СА ЦЕНТРИМА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД

У оквиру наставе из Породичног 
права и Насљедног права, студенти 
Правног факултета имали су прили-
ку да слушају предавања колега из 
центара за социјални рад у Палама, 
Бијељини и Вишеграду. Гостујуће 
предавање на факултету односно 
одлазак у просторије центра орга-

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић 
и министар комуникација и транспорта Босне и Хер-

цеговине Војин Митровић
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низовани су на иницијативу пре-
дметног наставника, проф. др Ди-
митрија Ћеранића. Договорен је и 
наставак сарадње који ће се огледа-
ти у потписивању споразума који ће 
послужити као основ за студентску 
праксу, заједничко држање семина-
ра и округлих столова, као и друге 
видове активности.

У просторијама Правног факул-
тета у Палама, студентима су се об-
ратили директори центара за со-
цијални рад из Пала и Вишеграда, 
г. Срђан Баралић и г. Дејан Савић, 
како у својству руководилаца тако 
и дугогодишњих радника центара. 
У Бијељини, студенти су боравили у 
просторијама Центра гдје су им пре-
давање одржали гђа Цвијанка Ра-
кић, руководилац Одјељења за по-
родичноправну заштиту, гђа Мила 
Стојановић, руководилац Одјељења 
за социјалну заштиту и гђа Драга-
на Јовановић, стручни сарадник за 
старатељство. Своје вишегодишње 
искуство у раду у установама со-
цијалне заштите поменути психоло-
зи, социјални радници и правници 
врло сликовито су представили сту-
дентима кроз мноштво занимљивих 
примјера из праксе.

О корисности предавања свједо-
че и скоро једночасовна постављања 
питања од стране студената на Па-
лама и у Бијељини о којима су колеге 
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из центара врло надахнуто и струч-
но говорили. Запослени у центрима 
и студенти изразили су задовољство 
успостављеном сарадњом и жељу за 
наставком заједничких активности. 
Ово је још једна у низу мјера које је 
Правни факултет у посљедње врије-
ме предузео на пољу осавремења-
вања и увођења практичних видова 
наставе, као и непосредне сарадње 
са установама које се баве примје-
ном права.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ЗАМЈЕ-
НИЦОМ АМБАСАДОРА РЕПУБЛИ-
КЕ СРБИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГО-
ВИНИ

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић састао се са ми-
нистром савјетником Наташом 
Ђорђевић, замјеницом амбасадора 
Републике Србије у Босни и Херце-
говини. Састанак је одржан 3. јуна 
2022. године на Правном факулте-
ту, а састанку је присуствовао и доц. 
др Ђорђе Мариловић. Сусрет је орга-
низован у оквиру одржавања и уна-
пређења дугогодишње сарадње коју 
Правни факултет има са Амбасадом 
Републике Србије. Декан Марковић 
представио је скорије догађаје на 
Правном факултету и рад у сједишту 
Факултета на Палама и одјељењу у 
Бијељини, посебно нагласивши раз-
личите облике научно-истраживач-
ке, наставне и институционалне са-
радње са бројним органима и уста-
новама из Србије, попут правних 
факултета, Народне банке Србије, 
струковних и научних удружења из 
области права, и др. Истакао је ини-
цијативу коју је лично упутио ре-
сорном министарству за додатно 
унапређење положаја студената др-
жављана Републике Србије који сту-
дирају у Републици Српској, и који 
значајно учествују у броју студената 
Правног факултета.

Министар савјетник Наташа 
Ђорђевић је изразила задовољство 
постојећом добром сарадњом коју 
Правни факултет има са релевант-
ним институцијама у Републици Ср-
бији и истакла опредјељење за даље 
развијање сарадње између Амбасаде 
Републике Србије у Босни и Херце-
говини и Правног факултета Уни-

У просторијама Правног факултета у Палама, сту-
дентима су се обратили директори центара за со-
цијални рад из Пала и Вишеграда, г. Срђан Баралић 

и г. Дејан Савић
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верзитета у Источном Сарајеву. 
Током разговора, такође, раз-

мијењена су мишљења о различи-
тим видовима регионалне и међуна-
родне сарадње коју Правни факул-
тет остварује или планира да реа-
лизује у скоријој будућности, као и о 
добрим праксама када је ријеч о раз-
мјени студената и наставног особља, 
са нагласком на међународно-прав-
ним аспектима.

Доц. др Ђорђе Мариловић пред-
ставио је ресурсе којима Правни фа-
култет располаже у области правне 
грађе и извора, као и тематску по-
рескоправну секцију прошлого-
дишњег Научног скупа поводом 
Дана Правног факултета која је била 
посвећена анализи регионалног по-
везивања и иницијатива Републике 
Србије попут Отвореног Балкана.

Студентска пракса

ОДРЖАНА СТРУЧНА ПРАКСА У 
РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕО-
ДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Споразума о сарадњи 
између Правног факултета Универ-
зитета у Источном Сарајеву и Репу-
бличке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове Републике 
Српске (у далјем тексту: РУГИПП) 
четврту годину заредом организова-
на је студентска пракса у овој уста-
нови.

Право учешћа на конкурсу има-
ли су студенти треће и четврте годи-
не првог циклуса студија, апсолвен-
ти, као и сви студенти другог циклу-
са студија Правног факултета Уни-
верзитета у Источном Сарајеву.

Студенти су и ове године пока-
зали велико интересовање за ову 
праксу. Пракса се обавља у перио-
ду од 15. јула до 30. септембра 2022. 
године у подручној јединици града 
или општине према пребивалишту 
студента, и траје 15 радних дана пре-
ма избору студента, а у оквиру овог 
периода.

За вријеме трајања праксе омо-
гућено је упознавање студената са 
свим пословима из дјелокруга на-
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длежности РУГИПП-а према Про-
граму обављања студентске праксе у 
РУГИПП-у. По завршетку програма 
студентима ће бити уручени серти-
фикати.

Координатор праксе у име фа-
култета је проф. др Димитрије Ће-
ранић, продекан за научно-истра-
живачки рад.

УСПЈЕШНО ОКОНЧАНА СТУ-
ДЕНТСКА ПРАКСА У ПРАВОСУД-
НИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ИС-
ТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Почетком јуна мјесеца, успјешно 
је окончана студентска пракса у пра-
восудним институцијама у Источ-
ном Сарајеву. Студенти који студи-
рају у сједишту Правног факултета, 
у Палама, имали су прилику да, то-
ком љетног семестра, похађају прак-
су најприје у Окружном јавном тужи-
лаштву у Источном Сарајеву, потом 
у Основном суду у Сокоцу, одјељењу 
Основног суда у Источном Новом Са-
рајеву и, на крају, у Окружном суду у 
Источном Сарајеву. Пракса је реали-
зована на основу Споразума о разу-
мијевању – Унапређење практичне 
наставе и обуке за студенте права 
и дипломиране правнике, у оквиру 
предмета Кривично процесно право.

О пракси најбоље говоре сами 
студенти:

„Окружни суд, као трећа право-
судна институција у којој смо имали 
прилику да обављамо праксу, омо-
гућио нам је стварање цјелокупне 
слике о правосудном систему. Били 
смо у прилици да пратимо суђења 
за најразличитија кривична дјела, 
подразумијевајући и она најтежа. 
То је допринијело да сада правосуђе 

посматрам из другог угла. С озбиром 
на то да окружни судови, осим прво-
степене надлежности поступају и у 
другом степену, били смо у прили-
ци да присуствујемо жалбеном по-
ступку. Запослени су нам били кон-
стантно на располагању. Спремно 
су одговорали на сва наша питања 
и настојали су да разријеше све не-
доумице које смо имали. Због све-
га наведеног, свима бих препоручио 
обављање праксе у овој институ-
цији.“

Ђокица Томић, апсолвент
„Моји утисци у вези са 

обављањем праксе у Окружном суду 
су изузетно позитивни. Присуство-
вали смо већем броју суђења и били 
смо упознати у потпуности са радом 
суда и тежином посла коју са собом 
носи. Такође, имали смо могућност 
постављања питања практичарима, 
што је додатно побољшало квали-
тет саме праксе. Цјелокупна пракса 
је једно огромно искуство и свим бу-
дућим генерацијама бих радо препо-
ручила похађање исте.“

Сара Ћеха, апсолвент
„Пракса у Окружном суду у Ис-

точном Сарајеву протекла је веома 
добро. Имали смо прилике прису-
ствовати суђењу, видјети и осјетити 
све оно што је у теорији научено. Ви-
дјели смо како поступају судија, ту-
жилац и адвокати  и како свако у 
свом послу настоји да буде што бољи, 
правичнији, ефикаснији. Нарочито 
бих жељела да захвалим судији Зе-
наиди Хусић, на труду да нам што 
боље приближи ток кривичног по-
ступка, великом професионализму, 
љубазности и пријатељском присту-
пу. Лично, ова пракса је на мене ос-
тавила највећи и досада најљепши 
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утисак, тако да је топло препо-
ручујем свим наредним генерација-
ма, као и све остале правне клини-
ке и праксе које наш факултет орга-
низује у сарадњи са различитим ин-
ституцијама.”

Милица Радоња, апсолвент 
„Пракса је била предивно иску-

ство. Упознали смо се са начином 
рада Окружног суда у Источном Са-
рајеву и стекли смо нова знања и ис-
куства која нам је пренијела судија 
Зинаида Хусић. Захваљујем Прав-
ном факултету што нам је омогућио 
овај вид праксе.”

Милица Тадић, апсолвент
„Желим да захвалим на пруже-

ној прилици да обављамо ову сту-

дентску праксу. Доста смо ствари на-
учили и видјели како се примјењују 
закони и у пракси, а не само у тео-
рији. Наша менторка, судија Зинаи-
да Хусић, љубазно је одговарала на 
сва постављена питања, те нам пру-
жала помоћ и подршку током цијеле 
праксе. Ово је једно јако лијепо иску-
ство те бих препоручила  и осталим 
колегама да се пријаве.”

Кристина Буха , апсолвент
“Овим путем желим да захвалим 

управи Правног факултета Универ-
зитета у Источном Сарајеву која нам 
је омогућила обављање праксе у Ок-
ружном суду у Источном Сарајеву. 
Такође, велико хвала судији Зинаи-
ди Хусић која нам је несебично пре-

Студентска пракса у правосудним институцијама у Источном Сарајеву
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нијела знање и омогућила да при-
суствујемо суђењима. Ово искуство 
ће нам доста значити у спремању 
преосталих испита. Свим колегама 
бих преопоручила да се пријаве на 
праксу.”

Јелена Томић, 
студент треће године 

„Прије свега, желим да захва-
лим Правном факултету Универзи-
тета у Источном Сарајеву на још јед-
ној омогућеној стручној пракси. На-
рочито желим да истакнем уваже-
ну судију Зинаиду Хусић, уједно и 
нашу менторицу, која нам је пружи-
ла своја врло корисна знања. Такође, 
кроз неформалан разговор, пружи-
ла нам је бројне информације, своја 
мишљења, погледе, не само у вези 
са суђењима, него и са бројним дру-
гим, нама битним стварима.  Њен 
приступ, као и приступ осталих за-
послених у Окружном суду у Ис-
точном Сарајеву, више је него коре-
ктан. Присуство суђењима нам је 
омогућило да много боље, са више 
разумијевања, схватимо материју 
коју изучавамо на факултету. Сма-
трам да овакви облици активности 
омогућавају студентима стицање 

вјештина и практичних знања, које 
ће нам сутра бити потребно у послу 
којим настојимо да се бавимо.”

Исидора Ковачевић, 
студент треће године

„Пракса у Окружном суду у Ис-
точном Сарајеву нам је приказала на 
који начин функционише још једна 
правосудна институција и за нас као 
студенте је била јако значајна. Судија 
Зинаида Хусић, која је уједно била и 
наш ментор, нам је приближила од-
говорност и озбиљност коју са собом 
носи позив судије. Били смо у при-
лици да слушамо кривична суђења, 
што је јако важно за нас студенте, да 
разумијемо како се теоријска знања 
примјењују у практичном раду. Зах-
валила бих руководству Правног фа-
култета и Окружног суда на указа-
ној прилици да присуствујемо овој 
пракси.”

Кристина Стефановић,
апсолвент

УТИСЦИ СА СТУДЕНТСКЕ ПРАК-
СЕ У ОКРУЖНОМ ЈАВНОМ ТУЖИ-
ЛАШТВУ У БИЈЕЉИНИ

„Првенствено бих да захвалим 
Правном факултету на омогућеној 
пракси и ширењу сарадње са разли-
читим правосудним институција-
ма. Утисци су више него позитивни 
и презадовољна сам праксом у ОЈТ 
у Бијељини. Захвалност дугујемо и 
професору Мариловићу, који је дао 
све од себе да се ова пракса одржи, 
који је такође био на располагању за 
наша питања. Захвалила бих и на-
шем ментору за праксу Бојани Ла-
заревић. Превасходно је диван чо-
вјек, објаснила нам је каква је про-
фесија тужиоца, да је то ипак тежак 
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и исцрпан посао. Објаснила нам је са 
каквим се све предметима сусреће, 
а најосјетљивији су јој предмети 
са малољетницима. И од превели-
ког посла ипак је нашла времена за 
нас, за наша питања и недоумице. 
О стручности и њеном знању и ис-
куству не треба дискутовати. Има-
ли смо непосредан увид у различите 

предмете, шта све је-
дан предмет прола-
зи од писарнице до 
суђења. Такође смо 
у току пет радних 
дана трајања прак-
се присуствовали 
самом рочишту, ви-
дјели како се саслу-
шавају свједоци,ввр-
ши директно и уна-
крсно испитивање, 
одлаже суђење, које 
је итекако било за-
нимљиво, погото-
во за нас који смо по 
први пут били на не-
ком суђењу. Имали 
смо и предавања од 
стране судије, која 
ће итекако бити ко-
рисна за полагање 
осталих предме-
та. Иако је пракса у 
ОЈТ трајала времен-
ски кратко, итекако 
смо доста тога нау-
чили и видјели како 
функционише рад у 
тужилаштву. Савје-
тујем свим колега-
ма да се пријаве на 
ову праксу, јер прак-
тично знање које смо 
стекли у ОЈТ и тео-
рија коју учимо на 

факултету нам стварају једну савр-
шену слику да и ми сутра као сврше-
ни правници будемо правични.“

Апсолвент Данијела Стевић
„Мени је први дан протекао јако 

динамично. Када смо колеге и ја до-
шли на праксу, распоредили су сва-
ког студента на по једног тужиоца. 

Утисци са студентске праксе у Оркужном јавном тужилаштву у Бијељини
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Тужилац којег сам изабрала дао ми 
је два предмета да читам и објашња-
вао ми детаље у вези с њима. Пошто 
је тај дан имао много обавеза, пред-
ложио ми је да одем на суђење, што 
се мени учинило јако интересант-
но јер никад нисам присуствовала 
суђењу. Касније сам отишла на још 
једно суђење, гдје ме је судија након 
завршетка суђења замолио да оста-
нем пар минута да продискутујемо 
око предмета суђења а и генерално 
о пракси и факултету. Други, трећи 
и четврти дан су нам по садржини 
били јако слични. Та три дана су нам 
прошла већином у праћењу суђења, 
а на паузама смо дискутовали о не-
ким предметима са тужитељицом. 
Што се тиче посљедњег, петог дана, 
у ОЈТ смо провели доста више вре-
мена него иначе. Испратили смо чак 
четири суђења, па смо након тога 
отишли у скриптарницу, гдје су нам 
објаснили како тече процес прије-
ма пријаве и како се то даље одвија. 
Сматрам да би требало чешће да 
се одржава пракса, јер би студенти 
могли да стекну дојам о томе чиме 

би жељели а чиме не да се баве на-
кон завршетка студија.“

Студент Драгана Живановић, 
трећа година

„Као учесник студентске прак-
се у Окружном јавном тужилаштву 
у Бијељини, коју смо похађали пет 
радних дана, желим да искажем зах-
валност, превасходно нашем факул-
тету, који је омогућио да посјетимо 
једну тако значајну институцију, за-
тим професору који је координатор 
студентске праксе, тужиоцу менто-
ру, руководству Окружног јавног ту-
жилаштва у Бијељини, те њиховом 
особљу. На пракси сам успио сазна-

ти значајне ствари о функционисању 
правосудног система, што сматрам 
веома корисним, јер би то сутра мог-
ло да буде запослење многих од нас.“

Студент Иван Зеленовић, 
четврта година

„С обзиром на то да сам била у 
првој групи студентске праксе коју 
сам обављала у Окружном јавном 
тужилаштву у Бијељини, те да је ово 
био први пут да је наш факултет ор-
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ганизовао праксу у тужилаштву, за-
довољна сам начином на који је она 
протекла. Имали смо прилику да 
присуствујемо на неколико суђења, 
да се упознамо са разним предмети-
ма који су још у току, као и са они-
ма који су завршени. Такође, имали 
смо прилику да обиђемо писарницу 
и да разговарамо са особљем које ту 
ради. Тужиоци и судије који су били 
слободни у том времену потрудили 
су се да разговарају са нама и да нам 
најбоље могуће приближе свој сва-
кодневни посао. Носим лијепа иску-
ства са ове праксе, те се надам да ћу 
имати могућност да обављам и у бу-
дуће праксе које нам Факултет пону-
ди.“

Студент Јелена Брезо, 
трећа година

„Осјећам потребу да искажем 
захвалност Факултету и координато-
ру доц. др Ђорђу Мариловићу на још 
једној успјешно реализованој прак-
си. Моји утисци су више него пози-
тивни. Драго ми је што сам на крају 
студирања имала прилику да још 

као студент уђем у правосуђе и да се 
упознам са динамиком рада Тужи-
лаштва и Основног суда. Велику зах-
валност дугујемо нашем ментору, ту-
жиоцу Бојани Лазаревић, прије све-
га на издвојеном времену и љубаз-
ности. Поред својих бројних обавеза, 
прихватила је да ради са нама и да 
нам несебично пренесе своје знање 
и искуство. Током петодневне праксе 
заиста смо имали прилику да чујемо 
много корисних ствари из кривичне 
области, савјета, да испратимо неко-
лико суђења која су била у току сед-
мице, као и да присуствујемо пре-
давању судије Синише Лазаревића 
на тему „Посебне кривичне радње у 
кривичном поступку“. Посебно бих 
издвојила вријеме проведено са ту-
жиоцем Бојаном Лазаревић. За мене 
је то најквалитетније вријеме прове-
дено на пракси, јер смо имали слобо-
ду да питамо све оно што нас је инте-
ресовало, да чујемо занимљивости о 
бројним предметима, да се осврнемо 
и на специфичности примјене Зако-
на о кривичном поступку у пракси. 
Ова пракса је у великој мјери допри-
нијела да се сутра можда опредије-
лим за волонтирање у суду или ту-
жилаштву. Радује ме да видим да се 
сваки дан закључује неки нови спо-
разум о обављању праксе у разним 
органима и установама, јер када сам 
уписала факултет, тога није било у 
овој мјери и зато сам се трудила када 
год је нешто било да то искористим, 
јер нама студентима је од велике ко-
ристи. Данас, колеге заиста имају све 
више и више прилика да се покажу у 
ваннаставним активностима, а све 
захваљујући управи факултета.“

Студент Маријана Никић, 
апсолвент
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НАСТАВАК СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 
У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ

Сарадња Правног факултета са 
Народном банком Србије наставље-
на је и ове године у облику студент-
ске праксе. Студенткиња треће годи-
не Марија Божић добила је прилику 
да обави двомјесечну плаћену прак-

су у Народној банци Србије у Бео-
граду, током које ће имати прилику 
да се детаљно упозна са радом једне 
од дирекција Народне банке. Ово-
годишња пракса трајала је од јула 
до краја августа. Преносимо утиске 
наше студенткиње.

„Пракса у Народној банци Србије 
представља веома важну одскочну 
даску за сваког будућег правника. 
Представља посебно и јединствено 
искуство гдје се може научити по-
сао у пракси из разних области. Вео-
ма сам захвална и почаствована што 
је наш факултет својим студентима 
обезбиједио једно овакво искуство 
и што имам прилику да похађам 
једну овакву праксу. Ово је прили-
ка која се не пропушта и која се не 
нуди често. Народна банка Србије је 
институција за себе и имам  прили-
ку да радим са веома квалитетним и 
искусним кадром. Почевши од мен-
тора, стручног особља и студената, 

код свакога се може наићи на разу-
мијевање, поштовање, знање и жељу 
да се оно пренесе. Праксу обављам у 
Дирекцији за набавке, као једној од 
организационих јединица Народне 
банке. Морам да похвалим свој сек-
тор јер су ми приредили дивну до-
бродошлицу, изразили жељу да ме 
науче материји која је мени до ско-

ро била непозната, атмосфери и рад-
ном окружењу које ме само даље 
подстиче на рад и учење. Такође, на-
гласила бих да ми је ова пракса омо-
гућила да упознам дивне људе, моје 
колеге – студенте, који ову праксу 
употпуњују на један заиста лијеп и 
посебан начин. Пошто слика говори 
више од хиљаду ријечи, надам се да 
ће ове фотографије пренијети макар 
дјелић мог искуства.“
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УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАНА СТУ-
ДЕНТСКА ПРАКСА У ОРГАНИЗА-
ЦИЈИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА И 
АДВОКАТСКОГ ДРУШТВА „ИБРА-
ХИМОВИЋ & CO”

У традицији своје подршке 
Правном факултету Универзите-
та у Источном Сарајеву, Адвокатско 
друштво „Ибрахимовић & Cо“ било 
је организатор љетне праксе ис-
такнутим појединцима са овог фа-
култета. Љетњим полазницима Ад-
вокатско друштво омогућило је све-
обухватан уводни програм који је 
осмишљен да помогне да прелазак 
са Универзитета на привредну прак-
су буде што лакши. Од самог почет-
ка практиканти су били укључени 
у цјелокупан посао. Били су изло-
жени локалном и прекограничном 
раду, како за локалне, тако и међу-
народне клијенте. Радецћи са ад-
вокатима свих нивоа и експертиза, 
имали су прилику да присуствују 
релевантним догађајима стручног 
усавршавања. Врсте послова у које 
су студенти били укључени су: ад-
министративна кореспонденција, 
припрема судских докумената, сас-
тављање  споразума, преглед доку-
мената, присуствовање састанцима 
са клијентима/адвокатима, посје-
те суду, као и осталим ситуацијама 
гдје су имали прилику да примјене 
у пракси своје вјештине правног ис-
траживања које су стекли на факул-
тету.

Више о њиховим искуствима 
слиједи у рецензијама:

„Првенствено желим да захва-
лим господину Ибрахимовићу и 

Правном факултету Универзитета у 
Источном Сарајеву који су омогући-
ли обављање стручне праксе у Адво-
катском друштву „ИБРАХИМОВИЋ 
& CO“. Изузетно сам поносан што се 
пракса обавља у мом родном граду, 
као резултат сарадње Правног фа-
култета и адвокатске заједнице. По-
себна захвалност и за цијели тим 
Адвокатског друштва, који је учи-
нио да ова пракса буде незаборавно 
и корисно искуство, како у настав-
ку студија тако и у даљем профе-
сионалном усавршавању. Будући да 
се чланови адвокатског тима баве 
различитим, али опет уско повеза-
ним областима, имали смо могућ-
ност да са сваким адвокатом поје-
диначно прођемо кроз њихову об-
ласт. Сви адвокати су били спремни 
да у сваком тренутку одговоре на сва 
наша питања и недоумице. Указа-
ли су нам на љепоту и кретивност 
њиховог рада, али и на изазове са 
којима се свакодневно сусрећу, те су 
нам кроз практичне задатке то до-
датно приближили. Ипак, најбољи 
доказ томе је било присуство на ро-
чишту, на којем смо имали прили-
ку да се детаљније упознамо са ра-
дом суда, те да непосредно посма-
трамо све оно на шта су нам чланови 
Адвокатског друштва указали кроз 
разговор и задатке. Кроз ову струч-
ну праксу имали смо прилику да те-
оријска знања стечена на факулте-
ту практично примјенимо, те да на 
тај начин употпунимо наше прав-
ничко образовање. Такође, добили 
смо прилику да осјетимо шта значи 
бити дио радног колектива и како се 
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кроз непосредну интеракцију са ос-
талим колегама долази до позитив-
них рјешења. Искрено се надам да 
је ово само први у низу облика са-
радње између Адвокатског друштва 
„ИБРАХИМОВИЋ & CO“ и Правног 
факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву.“

Стефан Гојаковић, 
студент треће године 

„Прије свега, захваљујем Прав-
ном факултету на омогућеној прак-
си у Адвокатском друштву „Ибрахи-
мовић & Co“ у Брчком. Захваљујући 
овој пракси стекли смо нова знања 
и искуства, које ће нам бити од ве-
ликог значаја у будућности, тако да 
утисци након завршене праксе су ве-

ома позитивни и веома сам задвољ-
на. Такође, желим да захвалим ад-
вокатима овог адвокатског друштва, 
који су били изузетно љубазни пре-
ма нама, те су несебично подијели-
ли са нама своја знања и многоброј-
на искуства, показали нам како пра-
во заправо изгледа у пракси. Вели-
ко задовољство ми  је било што смо 
имали прилику да присуствујемо 
рочишту, и сваки дан смо научили 

нешто ново. Драго ми је сто сам бо-
гатија за једно ново искуство. Свим 
колегама бих препоручила да се убу-
дуће одазову у што већем броју овак-
вим активностима на факултету.“

Бојана Благојевић, апсолвент 

Студентска пракса у Адвокатском друштву „Ибрахимовић & Cо“
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 „Стручна пракса нам даје при-
лику да искусимо пословни ам-
бијент и да изнутра видимо како 
ствари функционишу у пословном 
окружењу, али и да стекнемо додат-
не радне навике, вјештине и знања. 
Због тога је обавлјанје праксе у Ад-
вокатском друштву „Ибрахимовић 
& Co” драгоцјено искуство. Током бо-
равка на стручној пракси, упознали 
смо се са организацијом и радом Ад-
вокатског друштва „Ибрахимовић 
& Co”. Добили смо шансу да чујемо, 
видимо и из прве руке сазнамо о ад-
вокатском послу. Имали смо прили-
ку да се са оним што смо раније на-
учили на факултету сусретнемо у 
стварности. Такође, били смо у мо-
гућности да чујемо много занимлји-
вости са којима су се запослени су-
сретали у раду и на тај начин уви-
димо позитивне и негативне стра-
не овог посла. Омогућено нам је да 
осјетимо рад у колективу, али и да 
проширимо теоријска знања стече-
на на факултету на поље практич-
ног рада. Осим правничких знања 
која смо стекли, схватио сам колико 
је битно радно окружење за проду-
ктиван рад. Одлични међусобни од-
носи запослених одразили су се и на 
нас студенте. Сви запослени су били 
веома љубазни, сусретљиви и отво-
рени да нам одговоре на сва питања 
и разјасне нам недоумице које смо 
имали. Знање стечено практичним 
радом у Адвокатском друству „Ибра-
химовић & Co” даје ми мотивацију 
за далје школовање и усавршавање. 
Вјерујем да ће ми оно што сам нау-
чио за овај релативно кратак период 
бити од великог значаја у будућем 
професионалном животу.”

Ђокица Томић, апсолвент 

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ДИРЕК-
ЦИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРА-
ЦИЈЕ

Правни факултет је у сарадњи 
са Дирекцијом за европске инте-
грације омогућио студентима треће 
и четврте године, као и апсолвен-
тима, да обављају студентску прак-
су у Дирекцији. Пракса је започела 
почетком јула мјесеца и трајаће до 
краја мјесеца септембра.

За праксу се пријавио знатан 
број студената који су имали могућ-
ност да се опредијеле за област рада 
из дјелокруга Дирекције у оквиру 
које би стицали практично искуство. 
Највеће интересовање је исказано за 
процес усклађивања законодавства 
БиХ са прописима ЕУ. У складу са 
тим, пракса се одвија према инди-
видуалном Програму праксе који се 
припрема за сваког студента поје-
диначно. Програмом се утврђује рас-
поред праксе и конкретна задужења 
студента, усклађена са преферен-
цијама студента, актуелним проце-
сима у Дирекцији, као и актима који 
одређују дјелокруг Дирекције. 

Студентска пракса се обавља 
у трајању од пет радних дана у сје-
дишту Дирекције за европске инте-
грације у Сарајеву. Један број студе-
ната Правног факултета је успјеш-



Билтен Правног факултета

22

но окончао праксу током јула и ав-
густа мјесеца. Студентска пракса ће 
се реализовати и током септембра 
мјесеца. Након тога, услиједиће по-
новни позив студентима нашег фа-
култета да, током студирања, стичу 
практична искуства у Дирекцији за 
европске интеграције. Тиме се на-
ставља сарадња Правног факулте-
та и Дирекције за европске инте-
грације на плану практичног оспо-
собљавања наших студената током 
њиховог студирања.

Међународна размјена и 
гостујући предавачи

УТИСЦИ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ 
ФАКУЛТЕТА, СТИПЕНДИСТА ЕВ-
РОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЈАВ-
НО ПРАВО (EPLO), СА СТУДИЈА 
ШКОЛЕ ЕВРОПСКОГ ПРАВА И УП-
РАВЕ (ELGS)

„Школа европског права и јавне 
управе представља изузетну при-
лику за све будуће правнике. У овој 
школи сам стекла нова искуства 
и знања. Имам прилику да слу-
шам предавања угледних професо-
ра из различитих дијелова Европе, 
упознам колеге из различитих дије-
лова свијета и да своје досадашње 
правничко знање као и знање ен-
глеског језика подигнем на виши 
ниво. Након успјешно завршеног 
првог семестра, могу да кажем да су 
предавања интересантна, интерак-
тивна и стварају знатижељу за ис-
траживање и рад код студента. Циљ 
је да се на овај начин развије кри-
тичко размишљање, што ми је по-
могло да сагледам институте права 
као и  цјелокупни правни систем на 
другачији начин. Прецедентно пра-

во (case law) има доминантну улогу 
и кроз ову школу добила сам при-
лику да се прилагодим том систе-
му и научим како да га користим и 
примјењујем. Драго ми је што имам 
прилику да похађам ову Школу упо-
редо са Правним факултетом, који 
ми је ово ново искуство и омогућио.“

Студент Марија Божић

„Похађање ове школе у великој 
мјери је проширило моје перцепције 
о праву и начину на који се правом 
баве у Европи. Сматрам да је при-
лика која нам је дата да похађамо 
ЕLGS непроцјењива.Хвала нашем 
факултету што нам је омогућио да 
похађамо ову међународну школу и 
да своје правничке вјештине и знања 
додатно унаприједимо на личну и 
друштвену корист.“

Студент Михајло Дамјановић
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„Жељела бих да захвалим Прав-
ном факултету УИС и декану проф. 
др Горану Марковићу на прилици 
да учествујем у школи за јавно и уп-
равно право у Атини. Ово је прили-
ка за даље напредовање у каријери 
и животу. Знања која смо стекли на 
студијама на нашем правном фа-
култету проширили смо у међуна-
родноправном аспекту. Имали смо 
прилику да слушамо предавања 
свјетских стучњака и да видимо њи-
хов начин рада! Након прве године 
коју приводимо крају, морам истаћи 
да, иако су паралелне студије исцр-
пљујуће искуство, сматрам да је то 
прилика која се не пропушта. Уко-
лико у будућности студенти буду 
имали прилику да учествују у овак-
вом пројекту, препоручујем им да се 
пријаве, али да буду спремни на дос-
та одрицања и рада!“ 

Студент Лада Кариклић

„Европска школа права и управе 
је школа која нам пружа могућност 
да се приближимо раду и начину 
размишљања институција Европ-
ске уније, те да стекнемо нова знања 
и способности који нам, уз оне сте-
чене на нашем матичном факултету, 
помажу да проникнемо у проблеме 
које са собом носи модерно право, па 
да тако боље разумијемо и рјешења 
која се примјењују. Школа нам до-
носи нова искуства – помаже нам да 
усавршимо наше правничко изара-
жавање, и то на страним језицима, 
да упознамо колеге из далеких др-
жава и разумијемо њихова мирово-
зрења, слушамо предавања страних 
професора и могућности да учест-
вујемо у бројним другим активнос-
тима. Иако организована електрон-

ски, планирано је присуствовање 
студената уживо у сједишту школе у 
Атини, као и приправнички рад на 
посљедњој години студија у инсти-
туцијама ЕУ широм Европе, те са-
мим тим и стечена диплома и звање 
(LLB in European Law) отвара врата 
многим могућностима запослења по 
Европи. Веома сам захвалан на при-
вилегији коју уживам тиме што по-
хађам ову школу, а надасве Правном 
факултету Универзитета у Источном 
Сарајеву, и то посебно декану проф. 
др Горану Марковићу, чијим смо за-
лагањем добили могућност да учест-
вујемо у раду ове европске школе. 
Надам се да ће и сљедеће генерације 
студената разумјети значај могућ-

Школа европског права и јавне управе (ELGS)
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Стипендисти Европске организације за јавно право (EPLO) на Школи европског права и јавне управе (ELGS)
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ности која им је пружена, и искори-
стити прилику да унаприједе своје 
правничко знање и вјештине, пара-
лелно студирајући и учествујући у 
раду Факултета и Школе.“

Студент Симеон Петковић

„Веома сам задовољна што сам 
дио овог програма и сматрам да је 
јако корисно што нам је пружена 
прилика да се школујемо у ELGS, бу-
дући да стичемо нова знања на један 
другачији начин, на другом језику 
и комуницирајући са стручњаци-
ма који могу да нам пренесу иску-
ства и знање стечено у различитим 
државама. Вјерујем да ће нам оно 
што учимо и што ћемо тек да нау-
чимо у ELGS помоћи да напредује-
мо и да се усавршавамо не само као 
стручњаци већ и као индивидуе.“ 

Студент Милица Јевтић

„Овим путем желим да изразим 
своје мишљење о основном студију 
у Атини. Веома сам захвална на-
шем правном факултету и декану 
проф. др Горану Марковићу који су 
нам омогућили ову прелијепу при-
лику. Студиј је веома темељан, пре-
давања су, иако онлајн и понекад за-
хтјевна, веома интерактивна и вр-
хунски квалитетна. Имамо прили-
ку да дискутујемо са свјетски при-
знатим стручњацима. Овај програм, 
захваљујући професорима чија пре-
давања имамо прилику да слуша-
мо, прије свега утиче на наш општи 
интелектуални развој, критичко 
мишљење, а на концу и на усаврша-
вање енглеског језика. Оно што ми 
је веома драго јесте то што смо, уз 
наш факултет који је врло близак и 

упућен на своје студенте, веома при-
вилеговани што нисмо број, већ рав-
ноправне особе које су срдачно при-
хваћене.“ 

Студент Милица Мариловић

СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
УЧЕСТВУЈУ У РАДУ ШКОЛА У ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ ЕВРОПСКЕ ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ ЗА ЈАВНО ПРАВО

Европска организација за јавно 
право (EPLO) организовала је неко-
лико љетних школа у јулу и августу. 
Студенти нашег факултета имали су 
могућност да учествују у њиховом 
раду онлајн. Имајући у виду изузет-
но успјешну сарадњу нашег факул-
тета са EPLO, чији је Универзитет у 
Источном Сарајеву члан, наши сту-
денти били су ослобођени школари-
не за сваку од ових школа.

Прва школа, Migration 
Summer School, одржавала се на 
тему “Rethinking the governance of 
migrant and refugee integration at local 
level” (https://www.elgs.eu/special-
programs/summer-schools/#ELGS-
MIGSS). Друга школа, која је трајала 
недјељу дана, носила је наслов Global 
Administrative Law in Practice (https://
w w w.elgs.eu/spec ia l-prog ra ms/
summer-schools/#ELGS-GAL). Трећа 
школа је ELGS Summer school on 
Artificial Intelligence (https://www.
elgs.eu/special-programs/summer-
schools/#ELGS-AI). Четврта школа 
одржава се од 22. августа до 5. сеп-
тембра: Academy of European Public 
Law (AEPL), https://eploacademy.eu/
session-2022/.

Факултет је обезбиједио шест 
школарина својим студентима, на 
основу договора са Европском ор-
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ганизацијом за јавно право, што је 
посебна понуда за наш факултет и 
студенте. На овај начин, наставља 
се учешће наших студената у раду 
престижних школа које ЕПЛО орга-
низује, што је јединствена прилика 
за наше студенте да слушају преда-
вања угледних европских професо-
ра, стекну нова и прошире постојећа 
знања и добију сертификате који ће 
имати велику вриједност у њиховој 
каријери правника.

Ваннаставне активности

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ АДВОКА-
ТА ГОРАНА ВАСИЛИЋА НА ПРАВ-
НОМ ФАКУЛТЕТУ

На Правном факултету, у 
одјељењу у Бијељини, адвокат Го-
ран Василић одржао је 17. маја пре-
давање на тему „Адвокатска профе-
сија – изазови и љепота једног по-
зива“. Предавање су организовали 
Удружење студената права „Iustitia“ 
и Правни факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву, у оквиру плана 
унапређења сарадње са заједницом 
правника коју је Правни факултет 
развио. Професоре и бројне студен-
те свих година Правног факултета 
и све присутне у амфитеатру Цен-
тра за високо образовање у Бијељи-
ни поздравио је предсједник Удру-

жења студената Андрија Димитрић. 
Најавио је предавање адвоката Васи-
лића и захвалио Правном факулте-
ту на великој подршци у раду. Декан 
Правног факултета проф. др Горан 
Марковић поздравио је присутне и 
изразио задовољство што студенти 
препознају прилике које им пружају 
Факултет и бројни правници који 
чувају своју везу са Правним факул-
тетом након дипломирања.

Угледни и признати некадашњи 
студент Правног факултета, чија 
адвокатска канцеларија је једна од 
најуспјешнијих, управо је адвокат 
Горан Василић, коме је декан Мар-
ковић захвалио на гостовању. При-

Предавање адвоката Горана Василића у Бијељини
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сутнима се обратио и продекан за 
научно-истраживачки рад проф. др 
Димитрије Ћеранић, који се са ра-
дошћу присјетио заједничких сту-
дентских дана и дугогодишњег по-
знанства са господином Василићем. 
Адвокат Василић говорио је врло на-
дахнуто о адвокатури, почевши од 
увода о њеном уставном и законском 
одређењу, преко организовања и 
рада адвоката, до посебности и сва-
кодневних прилика и изазова овог 
позива. У врло живом разговору са 
присутним студентима, наводио је 
примјере животних прекретница, 
моралних дилема, људских судбина 
и њихових одраза на бављење адво-
катуром. Посебно је нагласио могућ-

ности које правници имају у својој 
борби за мјесто под сунцем, упркос 
предрасудама о тржишту рада и ње-
говим потребама. Испитујући скло-
ности студената ка бављењу адво-
катуром, указао је на најчешће за-
блуде и страхове младих правника, 
храбривши их примјерима истрај-
ности и посвећености.

У врло похвалном осврту на 
наше правничко образовање, навео 
је своја искуства у раду у адвокат-
ској канцеларији у Чикагу и указао 
на основне разлике између европс-
ког континенталног и англо-саксон-
ског правног система. Студенти су 
поставили бројна питања, занима-
ли се за услове рада, начин комуни-
кације са странкама, највеће профе-
сионалне и личне изазове, и нарочи-
то за савјете за све оне који желе да 
се баве адвокатуром у будућности.

Бројни одговори на пи-
тања завршени су аплаузом. 
Указујући на примјер дипломира-
ног правника Невене Јовановић и 
апсолвента Татјане Савић, које је по 
недавно расписаном конкурсу за јед-
ног адвокатског приправника и јед-
ног практиканта на стручну праксу 
ангажовао на основу факултетских 
препорука, и које су такође прису-
ствовале предавању, адвокат Васи-
лић позвао је све студенте да покажу 
занимање за праксу и усавршавање 
још током студирања. Дугим апла-
узом на крају предавања, сви при-
сутни наградили су цијењеног гос-
та и предавача, након чега је услије-
дило заједничко фотографисање. У 
име домаћина, предавањем је моде-
рирала студенткиња Катарина Гли-
гић. 
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ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ АДВОКА-
ТА АЛЕКСАНДРА МАЈКАЛОВИЋА 
НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

У сједишту Правног факултета 
у Палама предавање на тему „Ад-
вокатска професија – изазови и ље-
пота једног позива“ одржао је адво-
кат Александар Мајкаловић, пред-
сједник Збора адвоката Источно Са-
рајево. Предавању су присуствовали 
професори и бројни студенти свих 
година Правног факултета.

Све присутне је поздравио декан 
Правног факултета проф. др Горан 
Марковић. Декан Марковић је изра-
зио захвалност на гостовању адво-
кату Александру Мајкаловићу, јед-
ном од најуспјешнијих адвоката са 
подручја Источног Сарајева и шире, 
који уједно обавља и значајну функ-
цију предсједника Збора адвоката 
Источно Сарајево. Декан је указао на 
то да је ово предавање први облик 
практичне сарадње, која произла-
зи из споразума који је факултет за-

кључио са Збором адвоката Источно 
Сарајево.

Адвокат Мајкаловић говорио је 
врло надахнуто о адвокатури као 
одговорном и цијењеном занимању, 
почевши од њеног првог нормати-
вног уређења, позитивноправног 
одређења, преко организовања и 
рада адвоката. Нарочито се осврнуо 
на рад Адвокатске коморе Републи-
ке Српске и њену сарадњу са Адво-
катском комором Федерације БиХ. 
Изнио је своја запажања о одно-

су  адвокатуре и нотаријата и указао 
на основне разлике између ове двије 
правничке професије. У живом раз-
говору са присутнима, указао је на 
бројне изазове адвокатског позива, 
наводећи примјере из свакодневног 
рада и живота. Присутни су поста-
вили бројна питања, интересовали 
се за услове рада, однос адвоката и 
странака, а посебно највеће профе-
сионалне изазове.

Адвокат Мајкаловић је упознао 
присутне са договором који је пости-
гао са деканом Марковићем о томе 
да ће студенти факултета ускоро 
кренути на праксу у његову канце-
ларију, а да ће, као предсједник Збо-
ра адвоката, предузети кораке да 
студентска пракса буде организова-
на и у другим адвокатским канцела-
ријама у Источном Сарајеву.

Предавање адвоката Александра Мајкаловића у Палама
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СТУДЕНТИ ПОСТИГЛИ ОДЛИ-
ЧАН УСПЈЕХ НА ТАКМИЧЕЊУ У 
МОСТАРУ

Студенти друге и треће године 
Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву, Марија Божић, 
Марија Ђорђевић, Кристина Жива-
новић и Стефан Гојаковић учество-
вали су у Мостару на такмичењу у 
симулацији суђења пред Европским 
судом за људска права Moot Court 
Competition „Ius versus iustitiam“, 
које је организовао Правни факул-

тет Свеучилишта у Мостару, од 3. до 
5. јуна 2022. На такмичењу су, осим 
наших студената, учествовали ти-
мови правних факултета из Моста-
ра, Зенице, Тузле и Бихаћа. Такми-
чење се одвијало по рундама, пред 
трочланим комисијама у којима су 
били представници Суда Босне и 
Херцеговине и Организације за без-
бједност и сарадњу у Европи (ОЕБС). 
Студенте су за такмичење припре-

мали доц. др Сања Крешталица 
(тренер), доц. др Ђорђе Мариловић 
и виши асс. Брано Хаџи Стевић, ма 
(који је са четворо студената пред-
стављао Правни факултет на такми-
чењу у Мостару).

Тим нашег факултета је остварио 
изузетно запажене резултате. Није-
дан члан тима нема искуства у слич-
ним такмичењима. За све њих ово је 
било прво учешће на такмичењу из 
међународног јавног права, за које су 
се посљедњих мјесеци интензивно 

припремали анализирајући прак-
су Европског суда за људска права 
и пишући апликацију и одговор на 
апелацију. Студенти треће године у 
текућем семестру слушају овај пред-
мет, док студенткиње друге године 
нису имале никаквих додира са овим 
предметом прије такмичења. Чла-
нови комисија били су одушевљени 
правном аргументацијом коју су по-
нудили наши тимови. Ријечи хвале 
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које су им упућене биле су далеко 
више од етикеције, јер су наши сту-
денти снагом аргумената одушеви-
ли све учеснике такмичења. Судије 
су напоменуле да наши студенти, 
према показаним вјештинама, за-
вређују да одмах пређу у судницу и 
заступају клијенте. Тим Правног фа-
култета није показао само правнич-

ке, него и људске квалитете. Знајући 
да су студенти најважнији амбасадо-
ри нашег факултета, њихово пона-
шање, учтивост, одмјереност и сми-
реност су код свих судија и учесника 
оставили јак утисак.

Показали су да знају да честитају 
другим учесницима, што им није 
сваки пут узвраћено, чиме су потвр-
дили да су понос Правног факултета 
и у том смислу су несумњиви побјед-
ници. Четворо наших студената је 
поносно представљало наш факул-
тет, а у њиховом поносу није било 
ни понижења ни гордости ни пору-
ге према другима. Очигледна је била 
само жеља да на најбољи могући на-
чин представе свој факултет, у чему 
су успјели. На основу свега тога, тим 

Студенти Правног факултета на такмичењу у симулацији суђења пред Европским судом за људска права 
Moot Court Competition „Ius versus iustitiam“ у Мостару
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Правног факултета је доказао да до-
маће правосуђе не треба да брине 
за подмладак, а судијама је остало 
само да то констатују. Нашим сту-
дентима је од стране представника 
Суда Босне и Херцеговине понуђено 
да, одмах по испуњењу формалних 
услова, тј. завршетком првог циклу-
са студија, искористе могућност да 
се обрате запосленим у Суду Босне и 
Херцеговине и добију запослење. 

Искрено честитамо нашим сту-
дентима на изванредном успјеху, по-
носни смо на то што сте дио Правног 
факултета. Факултет осјећа понос. 
Наш понос има имена и презимена: 
Марија Ђорђевић, Кристина Жива-
новић, Марија Божић и Стефан Гоја-
ковић.

Честитке упућујемо и колегама 
који су пожртвовано радили са сту-

дентима, прије свега тренеру тима 
доц. др Сањи Крешталица, која 
је пружила студентима значајну 
стручну помоћ, упућујући их у бога-
ту праксу Европског суда за људска 
права и објашњавајући им како да 
на најбољи начин напишу и одбра-
не своје поднеске, доц. др Ђорђу Ма-
риловићу, који је одржао обуку сту-
дената за коришћење базама прак-
се, прописа и библиографских једи-
ница, као и вишем асистенту Брани 
Хаџи Стевићу, ма, који је пружио 
значајну помоћ приликом припрема 
нашег тима, а потом и њиховог бо-
равка у Мостару.

БЕСЈЕДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ НА 
КУЛТУРНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ 
„КУЛ ЈУЛ“ 

У оквиру љетне културне мани-
фестације „Кул јул“ која се одржава у 
Шековићима, одржано је такмичење 
у бесједништву на коме је наступи-
ло троје чланова Бесједничке сек-
ције Правног факултета. Увод у вече 
бесједе, као и на прошлогодишњем 
такмичењу направио је свештеник 
Иван Савиновић, уједно и предсјед-
ник трочланог жирија који су чини-
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ла још два члана, Рајко Лазић дипло-
мирани правник и магистар еконо-
мије и проф. др Димитрије Ћеранић. 
Након уводне бесједе смјењивали 
су се такмичари. Прва је своју бесје-
ду говорила Кристина Живановић, 
а потом су наступили Младен Ми-
лић, Марија Ђорђевић, Александра 

Кугић, Симеон Петковић и Зорана 
Јовановић. Жири је једногласно од-
лучио да прву награду додијели Си-
меону Петковићу са Правног факул-
тета, за бесједу „Тамо и овдје“. Си-
меонова бесједа била је и по укусу 
публике, па му је припала и награ-
да публике. Друго мјесто освојила је 
наша Кристина Живановић, са бесје-
дом „Данас о срећи“, а трећу награ-
ду подијелиле су Марија Ђорђевић, 
студент Правног факултета Универ-
зитета у Источном Сарајеву са бесје-
дом „Дрво будућности“ и Зорана Јо-
вановић студент Медицинског фа-
култета у Фочи са бесједом „Један је 
живот“.

Дивни домаћини на челу са на-
челником општине г. Миладином 
Лазићем и директором туристич-
ке организације г. Марком Перен-
дићем, беспријекорна организција, 
посјета немањићкој задужбини Ма-
настиру Ловница, три прва мјеста и 
награда публике, вриједне новча-

не награде уз одличја, изванредно 
дружење и нова познанства, само су 
неки од доживљаја које су из Шеко-
вића понијели наше троје студена-
та у пратњи руководилаца секције, 
професора Ћеранића и Мариловића.  
Иначе, синоћно такмичење све тро-
ма нашим студентима био је први 
бесједнички наступ. Без треме, без 
замуцкивања и заборављања текса, 
сигурно и одмјерено, убједљиво и 
памтљиво. Свима на примјер како 
се факултетски дани могу уљепшати 
дружењем, новим мјестима, новим 
људима и искуствима. Надамо се да 
ће и остале колеге чланови Бесјед-
ничке секције слиједити Симеонов, 
Кристинин и Маријин примјер, те да 
ће оваквих наступа бити што више. 
Ускоро ће Ивањица и Нушићијада, 
могуће је Бања Лука и Кочићев збор 
и највјероватније Милићи. Пожели-
мо им свима срећне будуће успјехе! 
@kul.jul_sekovici.2022

Бесједници Правног факултета награђени на такми-
чењу и манифестацији „Кул јул“ у Шековићима
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СТУДЕНТИ УЧЕСТВОВАЛИ НА 
РЕГИОНАЛНОЈ ШКОЛИ ЉУД-
СКИХ ПРАВА 

У оквиру пројекта Савјета Европе 
„Иницијатива за правну сигурност и 
ефикасно провосуђе у Босни и Хер-
цеговини – Фаза III“ организована је 
љетна школа људских права за сту-
денте правних факултета из Босне и 
Херцеговине и региона.

Главна тема овогодишње љетње 
школе тицала се превенције насиља 
над женама и људских права. Шко-
ла је трајала четири дана, од 12. до 
15. јула 2022. године и одржана је у 
Требињу. Радни језици школе били  
су енглески и српски језик, уз симу-
лтани превод.

Правни факултет је обезбиједио 
учешће једног студента у раду ове 
школе, што је била изврсна прили-
ка за ширење знања из врло важне 
области, упознавање са методима 
рада других предавача, упознавање 
нових колега и уживање у сарадњи и 
дружењу са њима у прелијепом Тре-
бињу.

Учешће у раду ове школе полако 
постаје традиција, а Правни факул-
тет придаје посебан значај учешћу 
студената у раду љетних школа. То је 
изврсна прилика за њих не само да 
стекну нова знања, већ и да упознају 
нове људе и мјеста, те да се боље при-

преме за улазак у правничку зајед-
ницу.

Координатор ове активности 
у име факултета је доц. др Сања 
Крешталица.

СТУДЕНТКИЊЕ ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА НА СИМУЛАЦИЈИ СУЂЕЊА 
ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЈСКОГ ПРАВА

Студенткиње Правног факулте-
та Марија Трипић и Марија Ђорђе-
вић боравиле су у Бањој Луци у пе-
риоду од 14. до 17. јула учествујући 
на пројекту који организује Ини-
цијатива младих за људска права у 
БиХ, а који се односи на симулацију 
суђења из области медијског пра-
ва, и на тај начин стекле су знања и 
вјештине из ове актуелене правне 
области. У овом пројекту учествова-
ли су и студенти са многих других 
друштвено-хуманистичких факул-
тета из Републике Српске и Федера-
ције БиХ. Предавачи су учесницима 
приближили проблематику са којим 
се суочавају стручњаци у оквиру ме-
дијског права у модерном добу и 
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тако их упознали 
са питањима го-
вора мржње, лаж-
ним вијестима и 
дискриминацији 
у медијима. У ок-
виру четвороднев-
них предавања 
студенти су имали 
прилику да рјеша-
вају практичне за-
датке, а затим и да 
узму учешће у си-
мулацији суђења.

БЕСЈЕДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА ПОБЈЕДНИЦИ НУШИЋИЈА-
ДЕ У ИВАЊИЦИ

У оквиру изузетно значајне и по-
знате културне манифестације „Ну-
шићијада“ која се традиционално 
крајем августа приређује у Ивањи-
ци, одржано је Такмичење у бесјед-

ништву и Научни скуп на тему „По-
литички говор у Нушићевом ства-
ралаштву – 135 година Сумњивог 
лица“. На Нушићијади су као и мно-
гих претходних година учествова-
ли и наши представници. Студен-
ти Правног факултета и чланови 
Бесједничке секције Савка Додић и 
Симеон Петковић говорили су своје 
ауторске бесједе „Сањар“ и „Тамо и 
овдје“, а проф. др Димитрије Ћера-
нић излагао је реферат на научном 
скупу.

 По једногласној оцјени стручног 
жирија који су чинили Небојша Ну-
шић, потомак Бранислава Нушића 
и управитељ „Нушић фондације“, 
Светлана Градинац, професор српс-
ког језика и књижевности и дугого-
дишњи предавач реторике, те адво-
кат Виктор Лазић, оснивач и пред-
седник Удружења за културу, умет-
ност и међународну сарадњу „Ад-
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лигат“, наши студенти су међу при-
сутнима показали највеће умијеће 
у бесједништву. Симеон Петковић 
освојио је плакету и награду за прво 
мјесто, и почетком септембра бора-
виће о трошку организатора у Хер-
цег Новом на бесједничкој ради-
оници. Ово је био Симеонов други 
бесједнички наступ и још једна прва 
награда, на чему му честитамо од 
свег срца. Савка Додић први пут је 
јавно наступала и својим талентом 
оставила је жири и све присутне без 
текста. Освојила је плакету за треће 
мјесто, али је по ријечима свих при-
сутних, за сљедећу годину већ „виђе-
на за Херцег Нови“, што јој свесрдно 
желимо.

Остаје нам да још једном чес-
титамо нашим студентима који су 
по ко зна који пут доказали да не-
мају премца у лијепоријечју. Понос-
ни смо на стотине студената који 
су претходних двадесетак година 
наступали на многим регионалним 
такмичењима у бесједништву и на 
којима су освајали вриједне награ-
де, те да пожелимо свим будућим 
говорницима много среће на пред-
стојећим смотрама красноријечја. У 
томе ће им свесрдну подршку пру-
жати Правни факултет, као и руко-
водиоци Бесједничке секције проф. 
др Димитрије Ћеранић и доц. др 
Ђорђе Мариловић.

Бесједници Правног факултета побједници такмичења у бесједништву у оквиру културне манифестације 
„Нушићијада“ у Ивањици
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СТУДЕНТИ УЧЕСТВОВАЛИ НА 
УНИВЕРЗИЈАДИ У БУДВИ

Годишња Универзијада коју је 
организовао Студентски парламент 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
одржана је ове године у Будви у пе-
риоду од 26. до 29. маја. Традиција 
Универзијаде гдје су се студенти 
такмичили у оквиру манифеста-
ције Универзитетске спортске игре 
настављена је и ове године, те су се 
студенти петнаест факултета и двију 
академија такмичили у спортским 
дисциплинама фудбала, баскета, 

стоног тениса, вуче конопца, пли-
вања и шаха.

Чланови Удружења студената 
права „Iustitita“ активно су учество-
вали у манифестацијама, заједно 
са колегама из сједишта у Палама 
и освојили награде. Организовање 
Универзијаде, које захтијева знат-
не организационе способности и 
спремност, једна је од најзначајнијих 
активности студената, будући да је 
спортски и забавни живот студената 
врло важан.
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Промоција факултета

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА УНИВЕР-
ЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Град Источно Сарајево угостио је 
почетком маја близу 1.000 ученика 
трећих и четвртих разреда средњих 
школа из свих општина и градова 
источног дијела Републике Српске, 
на промоцији Универзитета у Источ-
ном Сарајеву. Организатор промо-
ције су Ректорат Универзитета у Ис-
точном Сарајеву и Студентски пар-
ламент Универзитета у Источном Са-
рајеву, а ученицима су се представи-
ли сви факултети и академије нашег 
универзитета. Средњошколцима су 
се обратили ректор проф. др Ми-
лан Кулић, градоначелник Источ-
ног Сарајева г. Љубиша Ћосић, свјет-

ски џудо првак, иначе студент на-
шег универзитета, Немања Мајдов, 
и Стефан Слијепчевић, предсједник 
Студентског парламента.

На укусно и богато опремљеном 
штанду Правног факултета, будући 
студенти могли су да се упознају са 
студијем правних наука, разгова-
рају са нашим наставницима, сарад-
ницима и студентима и да спознају 
предности студирања у Републи-
ци Српској и на Правном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву. 
Они су издашно искористили ову 
прилику. Средњошколци су могли 
да виде поједина издања нашег фа-
култета, на првом мјесту фототип-
ско издање Сарајевског преписа За-
коноправила Светог Саве, чији је 
један од приређивача наша профе-
сорица Станка Стјепановић, а изда-
вач наш факултет, потом уџбенике 
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и промотивни материјал факултета. 
Средњошколци су били заинтере-
совани за садржај пријемног испи-
та, начин полагања испита, ванна-
ставне активности, могућности за-
послења по окончању студија, ква-
литет наставничког кадра, богатство 
студентског живота и друга питања.

Са средњошколцима је разго-
варао бројан тим Правног факул-
тета, који је припремио ову промо-
цију: проф. др Горан Марковић, доц. 
др Сања Голијанин, доц. др Сања 
Крешталица, доц. др Ђорђе Мари-
ловић, виши асистент Ђорђе Пери-
шић, мр, те студенти Андрија Дими-
трић, Кристина Живановић, Марија 
Ђорђевић, Надежда Драшковић, 
Татјана Џебо и Филип Шупић.

Средњошколци су сазнали сље-
деће најважније чињенице о Прав-
ном факултету:

•	 Редовни студенти држављани Ре-
публике Српске и Републике Ср-
бије не плаћају школарину;

•	 Пријемни испит састоји се у из-
ради писменог састава из српског 
језика на задату тему;

•	 Студенти могу да парцијално по-
лажу испите, што им олакшава 
полагање испита, без обезвређи-
вања стеченог знања и добијених 
оцјена;

•	 Током студија, студенти НЕ уче 
законе напамет, него уче да су од-
носи међу људима уређени пра-
вом и да је право практична и 
животна појава, суштински бит-
на за свакодневни живот;

•	 Студентима предају угледни про-
фесори, који су учествовали у из-
ради Устава Републике Српске, 
низа закона и вршили одговорне 
јавне функције;

•	 Студенти похађају праксу током 
студија у судовима, тужилашт-
вима, адвокатским канцеларија-
ма, министарствима и др.;

•	 Студенти похађају правне кли-
нике, учествују на такмичењима 
из бесједништва и симулованих 
суђења током студирања;

•	 На факултету дјелују Бесједнич-
ка секција и Дебатни клуб;

•	 Студенти имају могућност да је-
дан семестар студирају на уни-
верзитетима у иностранству, што 
не плаћају из свог кућног буџета;

•	 Током студија, студенти могу да 
успоставе контакт са будућим 
потенцијалним послодавцима и 
да добију препоруку факултета 
ради лакшег запослења;
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•	 По окончању студија, дипломи-
рани правник лако налази за-
послење, јер може обављати око 
300 различитих послова у стру-
ци; Диплома Правног факултета 
је призната у земљи и иностран-
ству и омогућава бављење прав-
ничким занимањем и ван грани-
ца наше земље.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УЧЕСТВОВАО 
НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА У БРЧКО 
ДИСТРИКТУ

У организацији Завода за запо-
шљавање, у сарадњи са Владом Бр-
чко Дистрикта и Омладинским цен-
тром „Вермонт“, 27. маја 2022. го-
дине одржан је четврти Сајам запо-
шљавања и образовања који је имао 
циљ да посјетиоцима Сајма понуди 
што бољи преглед прилика за обра-
зовање и запошљавање. На штан-
ду Правног факултетета посјетио-
ци Сајма имали су прилику да се 
упознају са студијем правних наука, 
разгледају уџбенике и промотивни 
материјал нашег факултета. Посеб-
но интересовање изазвало је фото-
типско издање Сарајевског преписа 
Законоправила Светог Саве.

Доц. др Ђорђе Мариловић, виши 
асистент мр Тијана Баћовић, и сту-
денти нашег факултета Милица 
Ристанић, Ања Јурошевић и Стефан 
Гојаковић, искористили су се при-
ликом да будуће студенте упознају 
са студијем правних наука и да им 
скрену пажњу на предности студи-
рања на Правном факултету Уни-
верзитета у Источном Сарајеву. Ука-
зано им је на бесплатан студиј, садр-
жај пријемног испита, начин пола-
гања испита, ваннаставне актив-
ности, могућност запослења након 
окончања студија, богату праксу то-
ком студирања као и на многа друга 
питања.
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Средњошколци су показали ве-
лико интересовање, тако да је штанд 
Правног факултета био најпосјеће-
нији штанд на Сајму. Међу посје-
тиоцима Сајма био је и бивши сту-
дент нашег факултета а садашњи 
предсједник Скупштине Брчко 
Дистрикта, господин мр Синиша 
Милић који је поздравио наше учес-
нике.

МЕДИЈСКА ГОСТОВАЊА ПРЕД-
СТАВНИКА ФАКУЛТЕТА

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић, продекан за на-
ставу доц. др Сања Голијанин и ко-
ординатор за међународну сарадњу 
доц. др Сања Крешталица гостовали 
су у емисији „Интервју“ на РТВ Ис-
точно Сарајево. Гостовање је било 
прилика да о бројним темама, зна-
чајним не само за Факултет него и 
за друштвену заједницу, гледаоци 
сазнају мноштво информација, од 

којих су многе мање познате широј 
јавности. Разговор је вођен о упис-
ној политици, промоцији Факулте-
та, начину и новинама студирања, 
ваннаставним активностима, међу-
народној сарадњи и приликама за 
студиј на иностраним факултети-
ма које за своје студенте обезбјеђује 
Правни факултет. Било је ријечи, та-
кође, о научно-истраживачком раду, 
студентском стандарду, односу из-
међу јавних и приватних факулте-
та, и о значају правне струке уопште. 
Ово врло садржајно представљање 
Правног факултета можете погле-
дати на нашој страници pravni.ues.
rs.ba, односно на Јутјуб каналу РТВ 
Источно Сарајево.

Осим тога, декан Марковић и 
виши асистент Брано Хаџи Стевић, 
ма гостовали су на НТВ „Арена“ из 
Бијељине. Гостовање је представља-
ло прилику да се будући студенти, 
њихови родитељи, али и цјелокупна 
јавност упознају са радом факулте-
та, као и да се разговара о актуелним 
питањима високог образовања у Ре-
публици Српској и значају правнич-
ке професије. Колега Хаџи Стевић, 
који је током студија на првом ци-
клусу студија на нашем факултету 
имао просјек 10,00 и био добитник 
више награда, имао је прилику да о 
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факултету говори, између осталог, и 
из угла бившег, и то врхунског, сту-
дента, али и о активности које фа-
култет организује с циљем обогаћи-
вања студентског живота.

Јутарњи програм Радио теле-
виије Републике Српске био је при-
лика да бројне појединости и подат-
ке о другом уписном року на факул-
тетима у Републици Српској каже 
декан Правног факултета проф. др 
Горана Марковића. У овом госто-
вању, декан Марковић говорио је на-
рочито о Универзитету у Источном 
Сарајеву, као и о садржајима које 
својим студентима нуди Правни фа-
култет.

Развој Универзитета и Фа-
култета

СПРОВЕДЕНА СТУДЕНТСКА АН-
КЕТА У ЉЕТНОМ СЕМЕСТРУ АКА-
ДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

На основу Правилника о студент-
ском вредновању квалитета студија 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
на Правном факултету споведен је 
поступак студентског вредновања 
квалитета студија за љетни семестар 
академске 2021/2022. године. Основ-
ни циљ студентског вредновања јес-
те формирање мишљења студената 

о квалитету студијских програма, 
предметима који се у оквиру њих из-
воде, функционисања служби орга-
низационих јединица и педагошког 
рада наставника и сарадника.

Као факултет који пажљиво ње-
гује партнерски однос са својим сту-
дентима, Правни факултет поклања 
значајну пажњу припреми и орга-
низовању студентског вредновања 
квалитета студија, које сваке године 
спроводи по основном методу вред-
новања, вођеним групним анкети-
рањем у електронском облику.

Анкета је спроведена према рас-
пореду који је објављен на интер-
нет страници Правног факултета, у 
укупно осам термина, четири у сје-
дишту Факултета  у Палама и че-
тири у одјељењу ван сједишта у 
Бијељини. У анкети је учествовало 
задовољавајућих 63,43% студена-
та. Правни факултет је међу четири 
факултета на Универзитету у Источ-
ном Сарајеву са највишим процен-
том студената који су учествовали у 
анкети. Укупна просјечна оцјена на-
ставног кадра на Правном факултету 
у љетном семестру износи 4,81, што 
је више од просјечне оцјене на нивоу 
Универзитета (4,72), док је просјечна 
оцјена студија и служби 4,48, што је 
такође више од просјечне оцјене на 
Универзитету (4,15).

Поступак анкетирања се на 
Правном факултету и Универзитету 
у Источном Сарајеву успјешно спро-
води од академске 2010/2011. годи-
не. На Правном факултету се годи-
нама биљежи висока излазност сту-
дената на добровољну анонимну ан-
кету, што доказује да су напори које 
наставници и сарадници Правног 
факултета сваке године улажу у ин-
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формисање и подстицај студената, 
посебно нижих година студија, ите-
како уродили плодом. С тим у вези, 
2019. године Правни факултет је, 
на иницијативу такашњег сарадни-
ка за осигурање квалитета вишег 
асс. Сање Крешталица, а у сарадњи 
са Канцеларијом за осигурање ква-
литета и проректором за осигу-
рање квалитета и међународну са-
радњу доц. др Марком Гутаљем, по 
први пут на Универзитету организо-
вао панел дискусију под називом 
„Ваше мишљење нам је важно!“ с 
циљем промоције система студент-
ског вредновања квалитета студија 
са једне стране, и испитивања миш-
љења и утисака студената о систему 
анкетрања, са друге стране.  Посеб-
на пажња посвећена је резултатима 
анкетирања и ефектима који се по-
стижу у том процесу.

Студентска анкета је незамјењи-
ва за сазнавање мишљења студена-
та о свим питањима организације и 
рада студената, а који су за њих ва-
жни. На тај начин, факултет долази 
до драгоцјених сазнања, без којих 
не би могао предузети све потребне 
мјере за побољшање организације и 
начина рада. Студенти тиме постају 
и остају ефикасан и активан дио 
наше факултетске заједнице, што је 

неопходно за остваривање наше фи-
лозофије да на факултету треба да 
студирају задовољни, активни и ус-
пјешни студенти.

Студентску анкету на факулте-
ту организује секретар за осигурање 
квалитета доц. др Сања Крештали-
ца, а у реализацији анкете у овом 
семестру с њом су учествовале и ко-
мисије у Палама и Бијељини, које су 
чинили: предсједник комисије на 
Палама виши асистент мр Мирјана 
Пупић, и чланови комисије рефе-
рент студентске службе Драгана Си-
мић и студент Татјана Џебо, однос-
но виши асистент Ивана Лазаревић, 
предсједник комисије у Бијељини, и 
референт студентске службе Петра 
Бошњаковић и студент Симеон Пет-
ковић, чланови комисије. 

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „ИНТЕ-
ЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТУ“

У организацији Универзитета у 
Источном Сарајеву, а на иницијати-
ву проректора за науку, истражи-
вање и развој проф. др Јелене Кру-
нић, у сриједу 29. јуна 2022. године 
доц. др Свјетлана Ивановић, настав-
ник нашег факултета, одржала је 
онлајн предавање на тему „Интелек-
туална својина на Универзитету“. 
Предавање је било намијењено свим 
наставницима и сарадницима на 
Универзитету у Источном Сарајеву, а 
циљ је био упознавање са основним 
облицима заштите нематеријалних 
добара која настају као резултат на-
учно-истраживачког рада на Уни-
верзитету.

Доцент Ивановић је истакла да 
резултати научног и умјетничког 
рада морају бити вредновани на од-
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говарајући начин, како би предста-
вљали подстрек даљем развоју на-
уке и културе. Након упознавања 
са основним појмовима и облици-
ма заштите интелектуалне својине, 
посебна пажња посвећена је статусу 
творевина које стварају запослени 
на Универзитету. Указано је на не-
достатке постојећег нормативног ок-
вира и потребу да Универзитет у Ис-
точном Сарајеву својим актима пре-
цизније регулише заштиту интелек-
туалне својине.

То је први корак у правцу ства-
рања услова да Универзитет, као 
мјесто одакле долазе нове идеје, буде 
покретач развоја друштва у коме 
живимо. Осим тога, доцент Ивано-
вић предложила је оснивање Цен-
тра за трансфер технологије и пону-
дила своју помоћ, а све с циљем по-
везивања истраживачке и академ-
ске заједнице са инвеститорима и 
проналажења тржишта за нова дос-
тигнућа и нове идеје.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРИМЉЕН У 
ЧЛАНСТВО МЕЂУНАРОДНОГ УД-
РУЖЕЊА ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА 
(IALS)

Правни факултет је примљен у 
чланство Међународног удружења 
правних факултета (International 
Association of Law Schools – IALS), 
са сједиштем на Правном факултету 
Универзитета Корнел, у Итаки, САД. 
У чланству Удружења налази се 250 
правних факултета и департмана из 
више од 60 држава свијета. Основни 
циљ Удружења је унапређење прав-
ничког образовања широм свијета. 
С тим циљем, Удружење организује 
састанке, конференције и радиони-
це, на којима се размјењују миш-
љења и искуства о методима обра-
зовања на правним факултетима. 
На тај начин, доприноси се развоју 
правних факултета и услова образо-
вања на њима. Глобални и регионал-
ни (међу којима и европски) форуми 
декана правних факултета треба да 
послуже постизању овог циља.

Удружење је развило већи број 
програма, међу којима су и: про-
грам размјене гостујућих професо-
ра, чиме треба да се олакша размје-
на предавача међу правним факул-
тетима; студијске групе (којих тре-
нутно има једанаест, из различитих 
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правних дисциплина), које треба да 
олакшају сарадњу професора који 
предају исте или сличне наставне 
предмете и тако помогну једни дру-
гима с циљем развијања техника 
предавања, израде силабуса, и др.; 
програм узајамне посјете, процјене 
факултета и давања савјета с циљем 
побољшања њихове организације и 
начина рада; и др.

Учлањивањем у ово удружење, 
Правни факултет обогаћује међуна-
родну сарадњу, ствара претпоставке 
за успостављање сарадње са број-
ним правним факултетима, те за ре-
ализацију нових активности, у пр-
вом реду размјене наставног особља 
са другим правним факултетима.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНИЦИ-
РАО ЧЛАНСТВО УНИВЕРЗИТЕТА 
У УДРУЖЕЊУ ASSOCIATION OF 
ANCIENT CITIES

Правни факултет је предло-
жио, а Универзитет у Источном 
Сарајеву прихватио, учлањење 
у удружење „Антички градови“ 
(Association of Ancient Cities). Пун на-
зив је International Centre for Studies 
of Ancient European-Mediterranean 
Cities. Оснивачи су универзитети у 
Потенци, Напуљу, Месини (сва три у 
Италији), Туру (Француска) и Крако-
ву (Пољска). Оно има карактер ин-
теруниверзитетског центра, са сје-
диштем на Universita della Basilicata, 
у Потенци.

Ово удружење 
окупља академске 
раднике који про-
учавају различи-
те аспекте антич-
ке историје и гра-
дова који су у том 

периоду историје постојали. Осим 
правника и историчара, у удружењу 
се налазе и други академски рад-
ници који се у оквиру својих науч-
них дисциплина баве антиком. За 
наш факултет, изузетно је значајно 
да дјеловањем у овом удружењу ус-
поставимо сарадњу са правним ис-
торичарима који се баве општом 
правном историјом и римским пра-
вом, али и другим историчарима. 
Циљ Удружења односно Центра је 
да допринесе развоју проучавања 
историје античких градова, посеб-
но повезујући научна сазнања са да-
нашњим проблемима и темама, ор-
ганизујући конференције и семина-
ре, те стварајући платформе, вебсајт 
и друга средства за представљање 
научних сазнања најширој јавности. 
Центар ће радити на организовању 
курсева на мастер и докторским сту-
дијама у оквиру којих ће се проуча-
вати античка историја.

Удружење је покренуло и часо-
пис под истим називом, чији из-
давач је издавачка кућа L’ermadi 
Bretschenider из Рима.

Наш универзитет и факултет у 
овом удружењу представљаће проф. 
др Самир Аличић и проф. др Сања 
Савић.

СТУДЕНТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕ-
ТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ 
САРАЈЕВУ ИЗАБРАН ЗА СТУДЕН-
ТА ОМБУДСМАНА УНИЈЕ СТУДЕ-
НАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На Скупштини Уније студената 
Републике Српске, која је одржана 
у просторијама Ректората Универ-
зитета у Источном Сарајеву, изабра-
но је руководство Уније као кро-
вног представничког тијела студе-



Билтен Правног факултета УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 2/2022

45

ната у Републици Српској. Студент 
треће године Правног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
и предсједник Удружења студена-
та права „IUSTITIA“ Андрија Дими-

трић једногласном одлуком делегата 
изабран је за студента омбудсмана 
Уније студената.

Димитрић је у своме обраћању 
захвалио на подршци и истакао зна-
чај Уније као тијела које штити ин-
тересе свих студената у Републици 
Српској, те је нагласио да ће као сту-
дент омбудсман активно дјеловати 
на заштити студената и побољшању 
студирања, те да студенти треба да 
буду слободни у изношењу својих 
притужби и проблема, а уз све то 
је посебно нагласио да ће марљиво 

судјеловати у предстојећем пројек-
ту који се тиче изградње студенстког 
дома у Бијељини.

Правни факултет честита коле-
ги Димитрићу на избору, жели му 
много успјеха у раду приликом за-
ступања интереса студената и реа-
лизације идеја које ће допринијети 
унапређењу режима студирања, сту-
дентском стандарду и уопште права 
и интереса студената.

Студент Правног факултета и предсједник Уд-
ружења студената „IUSTITIA“ Андрија Димитрић 
једногласном одлуком делегата изабран је за 

студента омбудсмана Уније студената


