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НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДР-
ЖАН НАЈВЕЋИ НАУЧНИ СКУП 

У ОБЛАСТИ ПРАВА НА ПРОС-
ТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

У суботу, 5. новембра 2022. го-
дине, на Правном факултету одр-
жан је XI Научни скуп поводом Дана 
Правног факултета, на општу тему 
„Право између стварања и тума-
чења“. На скупу је учествовало 177 
аутора и коаутора, са четири конти-
нента, из 20 држава (Русија, Грчка, 
Италија, Мађарска, Шпанија, Фран-
цуска, Уједињено Краљевство, Бу-
гарска, Румунија, Белгија, Финска, 
Мексико, Колумбија, Перу, Србија, 
Сјеверна Македонија, Хрватска, Сло-
венија, Црна Гора и БиХ са ауторима 
из Републике Српске и Федерације 
БиХ) који су саопштили 151 реферат 
на српском, руском, енглеском, ита-
лијанском, односно матерњим јези-
цима учесника.

Према броју аутора, држава из 
којих долазе, броју реферата, као и 
броју и значају суорганизатора, На-
учни скуп поводом Дана Правног 
факултета највећи је научни скуп 
у области права који је у посљедње 
двије године одржан на просто-
ру бивше Југославије и један је од 
већих на тлу цијеле Европе. Суорга-
низатори научног скупа су Европска 
организација за јавно право, Међу-
народни савез правника, Инсти-
тут за упоредно право, Институт за 
криминолошка и социолошка ис-
траживања и Српско удружење за 
кривичноправну теорију и праксу, 
чији представници су учествова-
ли у раду скупа. У име суорганиза-
тора, учеснике скупа поздравили су 

Отварање XI Научног скупа  поводом Дана Правног 
факултета
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предсједник Европске организације 
за јавно право проф. др Спиридон 
Флогаитис, предсједник Српског уд-
ружења за кривичноправну теорију 
и праксу, предсједник Управног од-
бора Института за криминолошка 
и социолошка истраживања и члан 
Предсједништва Међународног уд-
ружења правника академик проф. 
др Станко Бејатовић, и директор 
Института за упоредно право проф. 
др Владимир Чоловић. Око полови-
на реферата саопштена је уживо у 
просторијама Правног факултета у 
Палама, а остатак је саопштен он-
лајн, путем Зум платформе. Рад се 
одвијао на пленарном засједању на 
коме су угледни правници европс-
ког и свјетског реномеа саопштили 
уводне реферате. Потом је услиједио 
рад на осам секција које су се упоре-
до одвијале уз рад уживо и онлајн. 
На крају, скуп је закључен уз захвал-
ност свим учесницима и суоргани-
заторима са жељом за наставком са-
радње у годинама пред нама.

Отварање и пленарни рад XI Научног скупа  пово-
дом Дана Правног факултета
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Научни скуп који је одржан до-
каз је регионалног, европског али 
и свјетског угледа који има Правни 
факултет Универзитета у Источном 
Сарајеву. Повјерење које су Правном 
факултету указале међународне на-
учноистраживачке организације и 
удружења својим суорганизатор-
ством, као и истакнути правници 
свјетског угледа својим учешћем на 
скупу, показали су да је наш факул-
тет стасао у једну од најозбиљнијих 
и најугледнијих установа у области 
правне науке на цијелом простору 

југо-источне Европе али и шире.
Одржавање XI Научног скупа 

поводом Дана Правног факултета 
подржао је предсједник Републи-
ке Српске, г. Милорад Додик,  Ми-
нистарство за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и инфор-
мационо друштво Републике Срп-
ске, Адвокатска Комора Републике 
Српске, Нотарска комора Републике 
Српске, те органи неколико локал-
них самоуправа. Свима њима овим 
путем искрено захваљујемо.

Рад скупа  одвијао се у осам секција

Уводни реферати на пленарном засједању
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Научно-истраживачки рад

ЗБОРНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕ-
ТА ИНДЕКСИРАНИ У НАЈВЕЋОЈ 
АКАДЕМСКОЈ БАЗИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ПРАВНИХ НАУКА HEINONLINE

Зборници радова са научних 
скупова које Правни факултет орга-
низује поводом Дана факултета биће 
индексирани у HeinOnline, највећој 
бази академских часописа и других 
публикација из области правних 
наука. У овој бази индексирани су 
најпрестижнији академски часопи-
си и друге публикације из области 
правних наука, али и из других на-
ука. База публикација је основана 
у САД, али око 40% публикација су 
ван САД, а многе од њих се објављују 
на другим свјетским језицима. Број-
ни најугледнији издавачи из САД, 
Европе и ваневропских земаља ин-
дексирали су своје часописе и друге 
публикације у овој бази. У питању је 
више од 3.000 мултидисциплинар-
них часописа, као и зборника радова 
са научних конференција, часописа 
адвокатских комора, те судске прак-
се.

У овој бази убрзо ће се наћи збор-
ници радова са свих научних скупо-
ва које је наш факултет организо-
вао. Tо ће омогућити да радови на-
ших аутора буду објављени у свјет-
ски признатој бази академских часо-
писа и других публикација, да буду 

видљиви, читани и цитирани, али и 
да наш факултет буде препознатљи-
вији у академској заједници широм 
свијета. Ови циљеви ће бити лакше 
остварени уколико се има на уму 
да су, у тротомном зборнику са про-
шлогодишњег скупа, штампаном 
на близу 1.700 страна, на око 700 
страна објављени научни радови на 
свјетским језицима.

Ова одлука HeinOnline је при-
знање нашем факултету, нашим на-
учно-истраживачким и издавачким 
напорима, будући да услови за ув-
рштавање у ову базу нису једностав-
ни, а у њој се налази мали број ака-
демских публикација са подручја 
бивше Југославије.

НАУЧНИ СКУП „РЕФОРМА ЗА-
КОНОДАВСТВА О РЕСТРУКТУРИ-
РАЊУ, РЕОРГАНИЗАЦИЈИ И СТЕ-
ЧАЈУ У СВЕТЛУ ЕВРОПСКИХ ТЕН-
ДЕНЦИЈА“

На Правном факултету Универ-
зитета у Источном Сарајеву 2. 12. 
2022. године, у оквиру заједничког 
пројекта Владе Републике Српске и 
Правног факултета под називом „Ре-
форма законодавства о реструкту-
рирању, реорганизацији и стечају у 
светлу европских тенденција“, одр-
жан је научни скуп на исту тему. Циљ 
скупа био је да се анализира усагла-
шеност БиХ законодавства са пра-
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вом ЕУ у области реструктурирања 
и стечаја и представе најбоље прак-
се у овој области држава-чланица 
ЕУ и држава кандидата. На скупу је 
учествовало осамнаест излагача са 
рефератима, међу којима су универ-
зитетски наставници, судије и прак-
тичари из БиХ, Србије, Хрватске, Се-
верне Македоније, Пољске и Њемач-
ке. Одржавање скупа подржано је од 
стране Министарства научнотехно-
лошког развоја, високог образовања 
и информационог друштва Републи-
ке Српске и Министарства правде 
Републике Српске. На отварању ску-
па говорили су: помоћник у Минис-
тарству правде у Влади Републике 
Српске Слободан Зец, директор Ин-
ститута за упоредно право из Бео-
града проф. др Владимир Чоловић, 
продекан за наставу Правног факул-
тета Универзитета у Источном Са-
рајеву доц. др Сања Голијанин и ко-
ординатор пројекта проф. др  Дијана 
Марковић-Бајаловић.

Током посљедње деценије Ев-
ропска унија је направила значајне 
помаке у стечајном законодавству, 

како би се помогло привредним 
друштвима и предузетницима да се 
лакше носе са изазовима економскх 
криза које разорно утичу на њихо-
ву ликвидност и одрживост посло-
вања. Тежиште новог европског за-
конодавства је на мјерама реструк-
турирања, којима се предузећима 
у финансијским тешкоћама пома-
же да избјегну стечај, постизањем 
споразума са повјериоцима о рес-
труктурирању обавеза и имовине и 
обезбјеђењем новог финансирања. 
Законодавци у БиХ и ентитетима 
требало би да слиједе примјер ев-
ропског законодавца и тако помог-
ну домаћим предузећима да се лак-
ше носе са изазовима привредног 
пословања у условима криза изазва-
них спољним узроцима. Такође, сте-
чајни поступак треба учинити ефи-
каснијим уз балансирање интереса 
дужника и повјерилаца у овом по-
ступку. Закључци са овог скупа биће 
достављени релевантним институ-
цијама у БиХ које треба да раде на 
унапређењу законодавства у области 
стечаја и реструктурирања.

Научни скуп „Реформа законодавства о реструкту-
рирању, реорганизацији и стечају у светлу европ-

ских тенденција“
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Сарадња са другим 
институцијама

ДЕКАН МАРКОВИЋ УЧЕСТВОВАО 
У РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА EPLO У 
АТИНИ

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић учествовао је по-
четком септембра у раду Управног 
одбора Европске организације за 
јавно право (EPLO), чији је члан у 
име Универзитета у Источном Са-
рајеву. На сједници је указано на раз-
вој организације, која у овом тренут-
ку има 75 чланица – универзитета и 
научних института. Осим тога, EPLO 
има и неколико регионалних канце-
ларија, међу којима и у Брчком, чији 
рад треба обновити у наредном пе-
риоду, у чему ће најзначајнију улогу 
имати наш факултет.

Декан Марковић је разговарао 
са проф. др Спиридоном Флогаити-
сом, предсједником EPLO и профе-
сором емеритус Универзитета у Ати-

ни. Договорени су кораци с циљем 
организовања заједничке конферен-
ције у новембру на нашем факулте-
ту, чији је EPLO један од суоргани-
затора. Договорен је долазак проф. 
Флогаитиса у Пале и разговори са 
низом званичника Републике Срп-
ске. Осим тога, предсједник Флогаи-
тис и декан Марковић разговарали 
су и о стварању правних претпостав-
ки за оснивање заједничког мастер 
програма европског права, који би са 
нашим факултетом изводила Школа 
управе и европског права (European 
Governance and Law School – EGLS), 
која има карактер факултета осно-
ваног од стране EPLO. Договорено је 
и да убрзо буде одржан састанак са 
директором ове школе, како би било 
обезбијеђено учешће наших студе-
ната у њеном раду, у потпуности о 
трошку EPLO.

Декан Марковић је разговарао и 
са представницима других универ-
зитета, при чему је значајно да је до-
говорено потписивање споразума са 
Универзитетом у Сегедину (Мађар-
ска), с циљем израде заједничког 
Erasmus + пројекта, како би била 
омогућена размјена наставника и 
студената, а колеге из Сегедина су 
понудили и организовање заједнич-
ких научних конференција.

Током боравка у Атини, декан 
Марковић је разговарао и са гђом 
Милицом Ристовић Крстић, амба-
садорком Босне и Херцеговине у Ре-
публици Грчкој, која пружа значајну 
подршку сарадњи нашег универзи-
тета и EPLO, поготово на плану из-
мјене одговарајућих законских ака-
та, како би та сарадња била могућа 
и у области организовања заједнич-
ких студија другог циклуса.

Управни одбор Европске организације за јавно пра-
во (EPLO)
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗАКЉУЧИО 
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРАВ-
НИМ ФАКУЛТЕТОМ У ПОДГОРИ-
ЦИ

Декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић присуствовао је 
децембра ове године обиљежавању 
50. годишњице постојања и рада 
Правног факултета Универзитета 
Црне Горе у Подгорици. Том прили-
ком потписао је споразум о сарадњи 
са деканицом Правног факултета у 
Подгорици проф. др Анетом Спаић. 
Овим споразумом предвиђена је са-
радња у области наставе, научно-ис-
траживачког рада, учешћа у зајед-
ничким пројектима и размјене нау-
чне и наставне литературе.

Факултети ће настојати да обез-
биједе размјену гостујућих професо-
ра, учествују у Erasmus + пројекти-
ма, с циљем размјене наставника и 
студената, заједно организују науч-
не скупове и учествују у научно-ис-
траживачким пројектима. На тај на-
чин, сарадња између два факултета 
биће институционализована и од-
вијаће се плански и организовано.

Имајући у виду кадровске по-
тенцијале два факултета, као и до-
садашња искуства и активности, де-
кани су изразили очекивање да овај 
споразум може представљати зна-
чајан подстицај развоју посленика 
правне науке у двије земље, што је 
поготово значајно ако се зна да до-
сад није било организоване сарадње.

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ПРЕД-
СТАВЉEНА ИЗДАЊА И УСЛУГЕ 
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РЕПУ-
БЛИКЕ СРПСКЕ

Представници Службеног глас-
ника Републике Српске посјетили 
су 6. децембра Правни факултет и 
представили издања и услуге Служ-
беног гласника студентима у факул-
тетском одјељењу у Бијељини. Декан 
Правног факултета проф. др Горан 
Марковић пожелио је добродошли-
цу Горану Зеленбаби и Маји Дра-
гичевић, и указао на могуће правце 
сарадње између двије институције, 

Декан Марковић на пријему код деканице Правног 
факултета Универзитета Црне Горе у Подгорици 
проф. др Анете Спаић, приликом потписивања спо-

разума о сарадњи између два правна факултета
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о чему је разговарано и приликом 
прошле посјете представника Служ-
беног гласника, када су издања и ус-
луге биле представљене студенти-
ма Факултета у сједишту на Палама. 
Приликом ове посјете одржан је сас-
танак на којем је продекан за науч-
но-истраживачки рад проф. др Ди-
митрије Ћеранић представио могућ-
ности које нуди Правни факултет, а 
састанку су присуствовали и проде-

кан за наставу доц. др Сања Голија-
нин и доц. др Ђорђе Мариловић.

Занимљиво представљање ус-
луга Службеног гласника у згра-
ди Центра за високо образовање у 
Бијељини, пред студентима и запос-
ленима Правног факултета, прати-
ло је мноштво питања и занимљи-
ва дискусија, што свједочи и упуће-
ности студената на позитивно право 
већ током наставе.

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА 
КРВИ

На Правном факултету одржане 
су акција добровољног давања крви.  
Даривање крви на Палама дана 24. 
новембра 2022. године приредио је 
Црвени крст Републике Српске у са-
радњи са Унијом студената Републи-
ке Српске и Студентским парламен-
том Универзитета у Источном Са-
рајеву. Неколико дана касније, 30. 
новембра, у Центру за високо образо-
вање у Бијељи-
ни, гдје дје-
лује одјељење 
Правног факул-
тета, Црвени 
крст Републике 
Српске и Град-
ска организа-
ција Црвеног 
крста Бијељина 

Представљање издања Службеног гласника Репу-
блике Српске на Правном факултету Универзите-
та у Источном Сарајеву, у Центру за високо образо-

вање, у факултетском одјељењу у Бијељини



Билтен Правног факултета УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 3/2022

11

у сарадњи са Унијом студената Ре-
публике Српске и Студентским пар-
ламентом Универзитета у Источном 
Сарајеву организовали су акцију до-
бровољног давања крви, на коју су 
се, такође, одазвали студенти и про-
фесори Правног факултета. Ово је 
наставак редовних акција даривања 
крви, које Правни факултет подржа-
ва, и које су одржане у протеклим 
годинама у Палама и Бијељини, под 
слоганима „Дарујте крв! Спасите 
живот!“

Студентска пракса

ЉЕТЊА ПРАКСА У НАРОДНОЈ БА-
НЦИ СРБИЈЕ ОДРЖАНА И ОВЕ 
ГОДИНЕ

Марија Божић, студенткиња 
треће године првог циклуса студија 
на Правном факултету Универзи-
тета у Источном Сарајеву, одјељење 
у Бијељини, учестовала је у Љетној 
пракси у Народној банци Србије у 
Београду, у времену од 1. јула до 31. 
августа 2022. године. Двомјесечну 
плаћену праксу у сједишту Народне 
банке, колегица Божић обављала је у 
Дирекцији за набавке, у Одељењу за 
набавке. Утиске наше студенткиње о 
овој изузетно важној пракси и при-
лици за усавршавање на пословима 
нарочите сложености, можете про-
читати у наставку.

„Љетњу праксу у Народној ба-
нци Србије обављала сам у Дирек-
цији за набавке, тачније у Одељењу 
за набавке, код менторке Дубравке 
Вуковић. Првих мјесец дана праксе 
упознала сам се са законским про-
писима којима су набавке у Народној 
банци Србије регулисане. Упознала 
сам и примјењивала сам поступак 

набавке који је изузет од примјене 
Закона о јавним набавкама и који 
се спроводи у складу са различи-
тим процедурама у зависности од 
вриједности набавке, комплекснос-
ти предмета и начином на који се 
поступак окончава. Поред тога, ба-
вила сам се и паритетима испоруке 
робе, тачније Incoterms2020, којим 
се такође бави Одељење за набавке, 
поготово у погледу поступка набавке 
који садржи међународне субјекте, 
односно стране понуђаче, гдје је ве-
ома важно регулисати начин испо-
руке робе. Одмах након упознавања 
са законима и правилницима, који 
су ми дали одличну теоријску ос-
нову за даљи рад, упознала сам се 
са цјелокупним поступком набавке 
и из практичног угла. Мој први за-
датак био је израда Одлуке о спро-
вођењу поступка набавке, акта којим 
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започиње поступак 
набавке. Поред из-
раде Одлуке, имала 
сам прилику да из-
радим сва докумен-
та која се појављују 
у поступку набавке, 
и да ближе упознам 
разноврсност на-
бавки, развој по-
ступка и начин ње-
говог окончања. У 
посљедњим данима 
праксе, писала сам 
свој завршни рад на 
тему „Спровођење 
поступка набавке и 
примјена Incoterms 
2020“. Овом темом 
објединила сам ин-
тересовања своје 
менторке као и 
замјенице ментор-
ке и створила једин-
ствену цјелину оно-
га чиме сам се ба-
вила претходна два 
мјесеца. Завршни рад сам одбрани-
ла 29. августа 2022. године. Одбра-
ни су присуствовале моје менторке, 
представник људских ресурса, за-
послени из Одељења за набавке и 
Одељења за план набавки као и моје 

колеге – студенти са 
праксе. По ријечи-
ма мојих менторки 
као и представника 
из људских ресурса, 
одбрана је прошла 
на најбољи могући 
начин, те су били 
задовољни мојим 
излагањем.

Ова пракса омо-
гућила ми је да 
упознам велики 
број људи – оних 
који су запослени 
у НБС као и коле-
га на пракси који 
теже том запослењу. 
Праксу сам провела 
у изванредном сек-
тору, са одличним 
менторкама и ко-
легама од којих сам 
научила доста тога. 
Ниједног тренутка 
нисам осјећала не-
лагоду, док су на сва 

моја питања (чак и на она пред крај 
радног времена) имали одговоре. 
Менторке су примијетиле моју вољу 
за учењем и радом што их је подста-
кло да ми пруже више знања о на-
бавкама.
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Такође, имала сам прилику да 
посјетим Центар за посјетиоце који 
се налази у згради Народне банке 
Србије у улици Краља Петра 12. Ту 
сам доживјела развој Народне бан-
ке Србије, упознала се са историјс-
ким развојем динара кроз новчани-
це и ковани новац који датира из 6. 
и 5. вијека прије нове ере па све до 
модерног доба и изгледа који данас 
има. Поред тога, имала сам изузетну 
прилику да у својим рукама држим 
златну полугу тежине 12,4 kg која је 
вриједна 65.000,00 евра!

На крају, жељела бих да захвалим 
Правном факултету који ми је омо-
гућио да обављам ову праксу. Моје 
учешће на овој пракси у НБС је пред-
виђено Меморандумом о пословној 
сарадњи између двије институције 
који је закључен 2019. године. Ово-
годишњу праксу је обављало укуп-
но 30 студената, највише са економ-
ских и правних факултета, од којих 
је шест студената било из Републи-
ке Српске. Веома сам почаствована 
што сам пронашла своје мјесто у тој 
групи радних, талентованих и за-
интересованих људи који су ова два 
мјесеца учинили незаборавним и је-
динственим искуством. Надам се да 
ће фотографије дочарати моје иску-
ство.“

Студенткиња Правног факултета Марија Божић на 
студентској пракси у Народној банци Србије
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
ПОСЈЕТИЛИ ТУЖИЛАШТВО БИХ

Студенти Правног факултета, 
из сједишта у Палама и одјељења у 
Бијељини, посјетили су 15. новембра 
Тужилаштво Босне и Херцеговине. У 
једнодневној посјети учествовало је 
25 студената. Студенте су дочекали 
и пружили изузетно садржајан про-
грам посјете тужилац из Посебног 
одјељења за организовани крими-
нал, привредни криминал и коруп-
цију, истражилац из Одјељења за 
истраге и подршку свједоцима, као и 
представници Одјељења за односе с 
јавношћу.

Добродошлицу студентима по-
желио је главни тужилац Миланко 
Кајганић, који је истакао важност 
сарадње правосуђа са академском и 
стручном заједницом, као и са сту-
дентима правних факултета, као бу-
дућим запосленима правосудних 
институција.

Студентима су представље-
не најзначајније чињенице о Ту-
жилаштву БиХ, укључујући наста-
нак и оснивање 2003. године, као и 
најзначајније информације о раду 
на предметима, оствареним резул-
татима, регионалној и међународној 
сарадњи, као и друге најзначајније 
информације о раду ове правосудне 
институције.

Студенти су током посјете имали 
прилику да поставе питања о раду 
тужилаштва, као и свим другим пи-
тањима из дјелокруга рада Тужи-
лаштва БиХ, а уприличен је и крат-
ки обилазак капацитета Тужилашт-
ва Босне и Херцеговине.

Посјете студената реализују се 
у оквиру активности Комуника-
цијске стратегије Тужилаштва БиХ 
и јачања сарадње са академском и 
стручном заједницом.

Студенти Правног факултета у посјети Тужилаштву 
Босне и Херцеговине
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ШКОЛA МЕЂУНАРОДНОГ ХУМА-
НИТАРНОГ ПРАВА

Делегација Међународног коми-
тета Црвеног крста/крижа (МКЦК) 
у Босни и Херцеговини упутила је 
позив заинтересованим студентима 
Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву за учешће у Шко-

ли Међународног хума-
нитарног права. Ово-
годишња Школа МХП 
посвећена је обиљежа-
вању 30 година прису-
ства МКЦК у БиХ и одр-

жана је од  5. до 7. децембра 2022. го-
дине у онлајн формату. Радни језик 
је био енглески.
СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ДИРЕК-
ЦИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРА-
ЦИЈЕ

Правни факултет организовао је 
током децембра студентску праксу у 
Дирекцији за европске интеграције 
у Сарајеву. Сврха праксе је упозна-
вање студената са радом Дирекције 
као стручним тијелом Савјета ми-
нистара БиХ које координише и пра-
ти активности и задатке у процесу 
интеграције Босне и Херцеговине у 
Европску унију и сарађује са минис-
тарствима и другим органима упра-
ве у Босни и Херцеговини. Пет студе-
ната Правног факултета, који су ода-
брани за обављање праксе на основу 
објављеног позива, могло је одабрати 
области из надлежности Дирекције 
у вези са којима би похађали прак-
су, и то: усклађивање законодавства 
Босне и Херцеговине са прописима 
ЕУ, превођење правних аката, стра-
тегија и политике интеграција, ко-
муникације и обуке у области европ-
ских интеграција, људски ресурси и 
правни послови.

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У МИНИС-
ТАРСТВУ КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТА БИХ

Студенти Правног факулте-
та имали су прилику да током то-
ком пет дана у децембру учествују у 
пракси у Министарству комуника-
ција и транспорта Босне и Херцего-
вине. Програм спровођења стручне 
праксе осмислило је Министарство 
комуникација и транспорта Бос-
не и Херцеговине, а сврха праксе је 
упознавање студената са надлеж-
ностима, унутрашњом организа-
цијом, начином руковођења, зако-
нима, подзаконским актима и оста-
лим релевантним документима Ми-
нистарства комуникација и транс-
порта Босне и Херцеговине. Током 
обављања праксе, студенти су до-
бијали конкретне задатке средњег 
и нижег степена сложености, под 
надзором ментора, у сљедећим об-
ластима: канцеларијско пословање, 
радноправни односи, закључивање 
међународних уговора,  те процеду-
ра припреме закона и подзаконских 
прописа из надлежности Министар-
ства који се достављају Савјету Ми-
нистара БиХ на усвајање.

ПОЧЕЛА ДОДЈЕЛА СЕРТИФИКА-
ТА ПОЛАЗНИЦИМА СТУДЕНТСКЕ 
ПРАКСЕ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА О РАЗУМИЈЕВАЊУ

Студентима Правног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, у 
одјељењу у Бијељини, у уторак 6. де-
цембра 2022. године, додијељени су 
сертификати за успјешно обављену 
студентску праксу у Окружном јав-
ном тужилаштву у Бијељини. Декан 
Правног факултета проф. др Горан 
Марковић, у присуству продекана 
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за наставу доц. др Сање Голијанин и 
координатора за спровођење Оквир-
ног споразума о разумијевању доц. 
др Ђорђа Мариловића, честитао је 
присутним студентима и уручио им 
сертификате.

Студентску праксу током љетњег 
семестра 2021/2022. године у Окруж-
ном јавном тужилаштву у Бијељини 
обавило је 25 студената из Бијељине, 
а заједно са студентима из сједишта 
Факултета на Палама праксу су по-
хађала укупно 54 студента, у укуп-
но четири правосудне институције у 
Источном Сарајеву и Бијељини.

Студентску праксу, у трајању од 
15 радних сати за сваког студента 
у малим групама од два до пет сту-
дената, водили су координатори са 
Правног факултета, продекан за на-
ставу доц. др Сања Голијанин и ко-
ординатор за спровођење Оквирног 
споразума о разумијевању доц. др 
Ђорђе Мариловић, предметни про-
фесори на предметима из области 
кривичног и кривичног процесног 
права, проф. др Младенка Говедари-
ца и доц. др Игор Петковић, и мен-
тор у Окружном јавном тужилаштву 
окружни јавни тужилац Бојана Ла-
заревић.

Пракса је приређена на основу 
Оквирног споразума о разумијевању 

– Унапређење практичне наставе 
и обуке за студенте права и дипло-
миране правнике, у чијој изради су 
учествовали представници Правног 
факултета, на иницијативу NCSC 
– Националног центра за државне 
судове, Канцеларија у Босни и Хер-
цеговини. Оквирни споразум о раз-
умијевању закључило је, или му је 
приступило, укупно 32 институције 
и удружења из Републике Српске 
и Федерације Босне и Херцеговине 
(шест правних факултета, једанаест 
судова, седам тужилаштава, шест 
професионалних удружења адвока-
та, судија, тужилаца и стручних са-
радника правосуђа, и два центра за 
едукацију судија и тужилаца).

Правни факултет је међу само 
три факултета чији студенти су већ 
били на пракси организованој на 
основу Оквирног споразума о раз-
умијевању. Студентима у сједишту 
Факултета на Палама сертификати 
су додијељени 23. децембра.

Већина утисака бројних полаз-
ника праксе објављена је током 
трајања праксе, а преостале утиске 
објављујемо овдје.

„Обављајући праксу у Окруж-
ном јавном тужилаштву у Бијељи-
ни добила сам увид у функциони-
сање једне од важних институција 



Билтен Правног факултета УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 3/2022

17

нашег правосудног система. Упозна-
ла сам се са функционисањем ту-
жилаштва, организацијом и хије-
рархијом на којој тужилаштво мора 
бити засновано. Увидјела сам да је 
посао знатно динамичан, како у пе-
риоду вођења истраге, преко покре-
тања кривичног поступка и улоге 
коју тужилац има у току поступка. 
Поред наше менторке, тужитељке 
Бојане Лазаревић, имали смо могућ-
ност и да се обратимо и постављамо 
питања осталим јавним тужиоци-
ма. Имали смо прилику да обиђемо 
писарницу тужилаштва и архиву те 
да присуствујемо различитим кри-
вичним поступцима. Након сваког 
суђења, са менторком смо комента-
рисали наша запажања и поставља-
ли питања у вези са случајем. Прак-
са у Окружном јавном тужилаштву 
ми је прошла знатно брзо, али ми 
је свакако помогла у обликовању и 
употпуњењу знања из Кривичног 
процесног права. На крају бих захва-
лила Правном факултету који нам је 
омогућио обављање ове праксе.“

Марија Божић, 
студент четврте године

„Што се тиче праксе у Окруж-
ном јавном Тужилаштво, пре све-
га желим да похвалим однос јавног 
тужиоца госпође Бојане Лазаре-
вић која је према нама била корект-
на, професионална и приступачна у 
погледу било којих питања. Иако је 
у томе периоду, који смо ми прове-
ли на пракси, суд био на колектив-
ном одмору па нисмо били у при-
лици да присуствујемо суђењима, 
пракса нам је више него користила. 
Већ првога дана смо се упознали са 
основним дужностима тужиоца и 
постављали том приликом питања 
која су нама донекле као студенти-
ма била нејасна, полазећи од тога 
када заправо има довољно основа 
сумње да би се могла подићи тужба, 
да ли је тешко прикупити доказе и 
низ питања која прате сам потупак. 
Дотакли смо се и тога колико тај по-
сао изискује ментале снаге, психич-
кога стреса кроз који пролази један 
тужилац, попут питања колико је 
заправо тешко одлучити се за до-
ношење једне одлуке, јер опет може 
да се деси стиуација да то и те како 
може да утиче на даљи ток живота 
оптуженог. Мене лично је интересо-

Додјела првих сертификата на основу Оквирног 
споразума о разумијевању – Унапређење практич-
не наставе и обуке за студенте права и дипломира-
не правнике, за студенте који су праксу похађали у 

Окружном јавном тужилаштву у Бијељини
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вало да ли би увођење смртне казне 
било оправдано. Одговор на ово пи-
тање је прост, на шта нам је указао 
и сам јавни тужилац, а то је не, јер 
опет враћамо се на то да није више 
толико ствар те особе која је учини-
ла такав злочин (наравно јесте први 
циљ казнити такво лице), него људи 
који треба такву пресуду да донесу. 
То је само један сегмент онога о чему 
смо разговарали. Упознали смо се у 
даљем раду са многим предметима, 
од неких мањег значаја, до тешких 
убистава (држећи се тајности, на-
равно). Посјетили смо и писарницу 
и архиву, а како су нам рекли ,,тамо 
све почиње и завршава се“. Све у све-
му, јако корисна пракса, и зато хвала 
доц. др Ђорђу Мариловићу, Факулте-
ту и Окружном јавном Тужилаштву 
а прије свега госпођи Бојани Лазаре-
вић због ове могућности.“

Ратко Бодирога, апсолвент
„Захвалила бих Правном факул-

тету на омогућеној пракси. Такође, 
велика захвалност координатору 
праксе професору Ђорђу Марило-
вићу и ментору Бојани Лазаревић 
која се веома потрудила да нам при-
ближи и објасни посао тужиоца и 
самог тужилаштва. Ова пракса нам 

је много помогла да схватимо функ-
ционисање и начин рада тужилашт-
ва које је веома важна правосудна 
институција. У току трајања праксе 
имали смо прилику да се упознамо 
са различитим предметима, а та-
кође смо имали прилику и да при-
суствујемо суђењима. Упознали смо 
и друге судије и тужиоце којима није 
било тешко да нам причају о својим 
искуствима као и да одговоре на сва 
наша питања. Ова пракса по мом 
мишљену има велики значај за сту-
денте и надам се да ће и будуће ге-
нерације имати прилику да као ми 
обављају праксу у Окружном јавном 
тужилаштву.“

Светислава Вуковић, апсолвент
„Прије свега, желим да захва-

лим Правном факултету који је омо-
гућио обављање праксе у Окружном 
јавном тужилаштву. Утисци које но-
сим из ОЈТ су веома позитивни, ус-
пјели смо да сазнамо доста корис-
них и значајних ствари о функцио-
нисању правосудног система. Има-
ли смо прилику да присуствујемо на 
неколико суђења, да се упознамо са 
предметима, разговарамо са тужио-
цима који су нам излазили у сусрет 
и били несебични у давању одговора 
на наша питања. Желим да посебно 
истакнем захвалност тужиоцу Боја-
ни Лазаревић, која је поред својих 
обавеза, проводила вријеме са нама, 
преносила знање, давала одгово-
ре, говорила о занимљивостима из 
праксе. Свим студентима бих пре-
поручила да посјете ОЈТ, јер се може 
доста тога новог научити.“

Катарина Глигић, апсолвент
„Првенствено желим да захва-

лим Правном факултету Универ-
зитета у Источном Сарајеву на омо-



Билтен Правног факултета УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 3/2022

19

гућеној пракси у Окружном јавном 
тужилаштву у Бијељини, али и ту-
жиоцима и свим припадницима ОЈТ 
који су издвојили своје вријеме и по-
кушали да нам на што бољи начин 
приближе рад Тужилаштва. Указа-
ли су нам на поступак примања и 
обрађивања извјештаја о учињеним 
кривичним дјелима, те поступање 
тужилаца након добијања конкрет-
ног предмета. Тужилац Бојана Ла-
заревић нам је објаснила које су то 
потешкоће са којима се најчешће су-
среће у раду и на који начин присту-
па сваком појединачном проблему. 
Упутила нас је и у вјештине засту-
пања предмета, једном када предмет 
дође пред суд, тј. након подизања 
и потврђивања оптужнице. Ипак, 
најбоља потврда њених ријечи јесте 
присуство суђењима, које смо имали 
прилику да посматрамо. Прилика да 
се на једном мјесту уочи наступ ту-
жилаштва, суда и адвоката је једин-
ствено искуство за све студенте пра-
ва, те ће знања стечена током ове 
праксе бити од великог значаја, како 
у наставку студирања, тако и у бу-
дућем правничком усавршавању.“

Стефан Гојаковић,
студент четврте године

„Пракса у Окружном јавном ту-
жилаштву је била једно ново и лије-
по искуство за мене. Драго ми је што 
је Факултет омогућио нама студен-
тима да се упознамо са радом ту-
жилаштва и видимо како у пракси 
изгледа све оно што смо научили 
кроз предавања. Најзанимљивији 
и најкориснији дио праксе, по мом 
мишљењу, био је одлазак на суђења, 
то стога што сам током ове праксе 
први пут присуствовала суђењима 
и била у прилици да видим како то 
све изгледа у реалном животу. По-
ред тога, много нам је значило и то 
што смо посјетили архиву и имали 
могућност да прегледамо неке већ 
окончане предмете. Јавни тужилац, 
која је уједно и ментор ове праксе, 
несебично је дијелила своја исуства 
са нама те нас упознала са љепотама 
али и изазовима тужилачког пози-
ва. Водили смо дискусију око значаја 
правосуђа те добили добронамјерне 
савјете, као и отворена врата за било 
каква питања у вези са полагањем 
правосудног испита и обављањем 
приправничког стажа који нас у бу-
дућности чека. По завршетку прак-
се добили смо ријечи хвале и охраб-
рење да истрајемо у нашим циљеви-
ма.”

Анастасија Гужвић,
студент четврте године

„Сматрам да је ова пракса од из-
узетне важности за сваког студента 
из много разлога. Један од разлога 
јесте и тај што утиче на наше даље 
опредјељење, те на основу стеченог 
искуства можемо лакше да одлучи-
мо, уколико већ нисмо, чиме желимо 
да се бавимо у животу. Поред тога, 
ова пракса нам изузетно приближа-
ва материју и институте кривичног 
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процесног права и на тај начин нам 
омогућава да боље схватимо те са-
мим тим и лакше положимо.“

Рада Јевтић, апсолвент
„Почетак праксе представљао је 

уводни дио у рад тужилаштва у који 
нас је упутио наш ментор, што је 
представљало упознавање са пред-
метима, начин на који их сортирају, 
начин на који се предмети воде, са-
рађивање са другим органима у току 
поступка и слично. Први утисак је 
заиста био одличан, лично као сту-
денту мислим да такавим приступом 
смо могли доста тога да научимо и да 
се упознамо са оним сто ће нас сутра 
чекати када почнемо са радом. Та-
кође, суђења којима смо присуство-
вали били су за нас непроцјењиво 
искуство, прилика да видимо како 
се односе судије, тужиоци и адвока-
ти у току суђења. Пракса је била ко-
рисна и поучна, прилика да нас мо-
тивише и користи нам прави начин.“

Јована Калајџић, апсолвент
„Обраћам Вам се поводом пре-

ношења утисака са праксе у Ок-
ружном јавном тужилаштву, који 
су веома позитивни. Сви запослени, 
како у тужилаштву, тако и у Основ-
ном суду били су срдачни, присту-
пачни и спремни да дају одговор на 
свако наше питање. Мени лично, 
најдражи део су била присуствовања 
судјењима, где смо имали прили-
ку да видимо како се примењује за-
кон и како се врше процесне радње 
о којима смо слушали и учили, те је 
то дало једну ширу и потпунију сли-
ку. Имали смо увид у одређене пред-
мете, упознали смо уважене адвока-
те, судије, тужиоце, што нам је била 
велика част. Искрено се надам да ће 
се у предстојећем периоди организо-

вати чешће, јер је изузетно значајна 
и делује мотивишуће јер нам се пру-
жа прилика да у току студија, макар 
на кратко осетимо како је бити прав-
ник. Хвала Вам на овој указаној при-
лици.“

Тамара Милићевић,
студент четврте године

„По нашем доласку прво се од-
вио разговор са јавним тужиоцем 
Бојаном Лазаревић где смо прича-
ли о нашим очекивањима од прак-
се као и о самом факултету, испи-
тима, те о нашим интересовањи-
ма након завршеног правног фа-
култета. Након разговора посетили 
смо скриптарницу где нам је радно 
особље објаснило како тече процес 
пријема пријаве и како се то даље 
одвија. Други, трећи, четврти и пети 
дан праксе одлазили смо на суђења, 
што нам је било јако интересант-
но... Сваког дана смо имали по нај-
мање два суђења на која смо одла-
зили. На сваком суђену радило се о 
другачијим животним ситуацијама 
и различитим кривичним делима. 
Такође, упознали смо се са приправ-
ницима који су нам показали како 
тече њихов приправнички стаж, те 
су нам дали и неке савете који ће 
нам сигурно бити од користи након 
завршетка факултета. Упознали смо 
се, такође, са многобројним адвока-
тима што је још више допринело на-
шем позитивном утиску са праксе. 
Један дан смо посетили предавање 
које је одржао судија Синиша Лаза-
ревић у вези са посебним истраж-
ним радњама. За крај, желим да ис-
кажем захвалност нашем факултету 
што нам је омогућио стручну прак-
су, посебно координатору за праксу 
доц. др Ђорђу Мариловићу и јавном 
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тужиоцу Бојани Лазаревић, која је 
испунила сва наша очекивања.“

Бојана Остојић,
студент четврте године

„Прије свега бих захвалио про-
фесору Мариловићу на труду и зала-
гању које је уложио да би омогућио 
одржавање праксе, а затим и тужио-
цима у Тужилаштву а посебно ту-
житељки Бојани Лазаревић на до-
маћинском пријему и академском 
опхођењу које је показала према сту-
дентима и тиме нам поставила ви-

соке критеријуме за убудуће, за које 
се искрено надам да ћемо успијети 
да испунимо. Пракса је била изузет-
но корисна и пружила нам је увид у 
тужилачку функцију у правосудном 
систему Републике Српске. Свим бу-
дућим генерацијама бих савјетовао 
да не пропусте прилику да стекну 
нова знања и искуства, а уз ментор-
ство професора Мариловића то ће 
итекако позитивно да утиче на њи-
хов будући академски развој.“

Милош Радановић, апсолвент

Додјела сертификата студентима Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, у одјељењу у 
Бијељини, за успјешно обављену студентску праксу у Окружном јавном тужилаштву у Бијељини
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„Првенствено желим да захва-
лим Окружном јавном тужилаштву 
у Бијељини и Правном факулте-
ту на омогућеном обављању праксе 
у Окружном јавном тужилаштву у 
Бијељини. Такође, желим да захва-
лим и нашем ментору и осталим ту-
жиоцима и члановима ОЈТ који су 
нам пружили добродошлицу и од-
војили своје вријеме, упркос мно-
гобројним обавезама, како би нас 
упознали са својим радним задаци-
ма у оквиру обављању своје функ-
ције. У Тужилаштву смо се упозна-
ли са тужилачким послом кроз раз-
говор о конкретним предметима и 
прегледом архивираних списа тј. 
предмета. Такође, имали смо прили-
ку и да посјећујемо суђења и на тај 
начин прво се упознамо са конкрет-
ном примјеном права и начином оп-
хођења пред судом, како јавних ту-
жилаца тако и адвоката тј. бранила-
ца. Задовољство ми је било похађати 
ову праксу.“

Христина Станчић,
студент четврте године

СТУДЕНТИМА ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА ДОДИЈЕЉЕНИ СЕРТИФИ-
КАТИ РУГИПП-А

Студентима Правног факулте-
та који су обавили петнаестодневну 
праксу у Републичкој управи за гео-
детске и имовинско-правне послове 
(РУГИПП) додијељени су сертифи-
кати. Сертификате су у децембру у 
Палама додијелили декан проф. др 
Горан Марковић и помоћник дирек-
тора за правне, кадровске и опште 
послове РУГИПП-а г. Борис Крчмар, 
а у Бијељини г. Крчмар и продекан 
проф. др Димитрије Ћеранић.

На овај начин, окончана је чет-
врта по реду студентска пракса у РУ-
ГИПП, у којој је досад учествовало 
преко 150 студената Правног факул-
тета. Студенти су похађали праксу у 
подручним јединицама РУГИПП-а у 
мјестима пребивалишта. Имали су 
прилику да стекну нова знања и да 
у пракси примијене теоријска знања 
која су већ имали. Ова пракса им је 
омогућила да много науче о примје-
ни права и о функционисању једне 
значајне републичке управе.

Правни факултет и Републич-
ка управа за геодетске и имовин-
ско-правне послове настављају ус-
пјешну и свестрану сарадњу, која се 
огледа не само у организовању сту-
дентске праксе, већ и научних ску-
пова и других активности у обостра-
ном интересу. Студентска пракса 
биће организована и у новој академ-
ској години. У име Правног факулте-
та, студентску праксу је организовао 
проф. др Димитрије Ћеранић, про-
декан за научно-истраживачки рад.
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По окончању праксе, студенти су 
изнијели своја позитивна запажања 
о концепту и садржају праксе и ко-
ристи коју су имали од ње.

„Обављајући праксу у РУГИПП-у 
стекла сам велико знање и практич-
ну слику уопште о пословном свије-
ту, а нарочито у области имовин-
ско-правних послова. Прије свега, 
захвалила бих Правном факултету 
на овој могућности а посебно свим 
запосленим РУГИПП-а у Сокоцу на 
изузетно љубазном приступу, пре-
несеном знању и веома лијепој рад-
ној атмосфери. ‘Теорија без праксе 
је мртва, пракса без теорије је слије-
па’, што заиста мислим након про-
ведене три седмице у овој установи 
као и то да више треба ставити акце-
нат на практичнији дио током сту-
дирања. Сваки студент по окончању 
праксе излази са доста јаснијом сли-
ком о начину пословања имовин-
ско-правног свијета и уопште онога 
што је теоријски савладао и научио. 
Током обављања праксе упознала 
сам се са начином пријема странака 

и подношења њиховог захтјева, ра-
дом РУГИПП-а, програмом којим се 
води евиденција катастра непокрет-
ности. Имала сам могућност увида у 
земљишно-књижне извадке и при-
лику изласка на терен са геометри-
ма. Изласком на терен јаснија ми је 
била метода старог аустроугарског 
и новог премјера земљишта који се 
примјењује, будући да је прва пот-
пуна евиденција земљишта у Бос-
ни и Херцеговини, односно ус-
постављање катастра земљишта 
и земљишне књиге, извршена од 
стране аустро-угарске власти и од 
тог времена па све до данас егзисти-
ра тзв. аустроугарски, односно ста-
ри премјер земљишта. Такође, пру-
жена ми је могућност да самостал-
но израдим нека од рјешења (на ос-
нову уговора о купопродаји, уговора 
о поклону, рјешења о насљеђивању 
итд.). Том приликом сам се упозна-
ла са израдом, садржином и формом 
сваког уговора, имала прилику да 
проучим нотарски обрађене угово-
ре, упис, брисање хипотеке. Лијепо 
искуство, проширено знање, препо-
ручујем свима који су заинтересова-
ни да могућност обављања праксе, 
коју Правни факултет нуди, свакако 
искористе!”

Милица Вукосављевић,
студент треће године, Соколац.
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„Најприје желим да захвалим 
Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове (РУ-
ГИПП) и Правном факултету на 
омогућеној студентској пракси. Са-
радња РУГИПП-а и Правног фа-
култета траје већ неколико годи-
на, а утисци студената који су до 
сада обављали ову праксу су ме под-
стакли да жељно ишчекујем да и 
сама будем дио ње. Велику захвал-
ност дугујем и колективу РУГИПП-а 
на указаној добродошлици и спрем-
ности да нас упознају најприје са ра-
дом ове установе, а касније, и да нас 
детаљније упуте у правне послове 
који се ту обављају. Током ове прак-
се кључно је било наше упознавање 
са пословима запослених у прав-
ним службама. Најприје су нам тео-
ријски објашњавали, а затим и прак-
тично приказивали све послове, од 
најлакших до оних сложенијих. Као 

својеврсни подстрек и додатну вјеж-
бу добијали смо задатке за самоста-
лан рад, тј. израду правних аката за 
конкретан случај. Још једну, могу 
рећи, занимљивост омогућили су 
нам приликом обављања праксе а то 
је присуствовање расправама која су 
се обављала поводом одређених пи-
тања. Осим правног одјељења про-
шли смо и сва друга одјељења уну-
тар установе. Сви запослени су нам 
у кратким цртама појаснили своје 
задатке и начин свога рада. Након 
завршене праксе обучени смо да из-
рађујемо различите правне акте са-
мостално и да разумијемо пробле-
матику својине, те начин правилног 
протоколисања.”

Христина Станчић,
студент треће године, Бијељина.

„Колегице Анђела Ђого, Ивана 
Гавриловић и ја имале смо прилику 
да 15 радних дана обављамо стручну 
праксу у Републичкој управи за гео-
детске и имовинско-правне послове 
у Требињу. Поред упознавања са уло-

Додјела сертификата студентима Правног факул-
тета који су обавили петнаестодневну праксу у Ре-
публичкој управи за геодетске и имовинско-правне 

послове (РУГИПП)
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гом и организацијом управе, упозна-
ле смо се и са начином функциони-
сања и комуникације управе и грађа-
на у поступку остваривања њихових 
права. Након краћег рада у писарни-
ци прешле смо на детаљније упозна-
вање закона о земљишно-књижним 
евиденцијама. Захваљујући запос-
ленима који су стрпљиво и предано 
радили са нама, научиле смо доста 
о раду и имовинско-правним одно-
сима у пракси. Том приликом при-
суствовале смо многим случајеви-
ма у којима су савјетовали странке, 
те смо и на тај начин стекле доста 
практичног знања. Такође, имале 
смо прилику да се упознамо са од-
редбама Правилника о вођењу књи-
ге уложених уговора, као и начином 
вођења евиденција. Морамо напо-
менути да су сви запослени у репу-
бличкој управи били јако присту-
пачни, стрпљиви и љубазни према 
нама, те нам на најбољи начин при-
ближили свој рад и улоге које имају 
у раду са странкама. Желимо да зах-
валимо нашем факултету на пруже-
ној могућности да обављамо праксу 

на којој смо стекле доста знања које 
ће нам сигурно користити у даљем 
образовању.”

Миљана Миљковић,
студент треће године, Требиње.

„Утисци су сјајни, лијепо иску-
ство које препоручујем и будућим 
генерацијама студената. Наша прва 
стручна пракса и прилика да преи-
спитамо знање те примијенимо на-
учено, а и да научимо нешто ново. 
Ментори су пријатни, љубазни и 
упутили су нас у нова знања као и 
радно окружење. Захвалан сам фа-
култету, професорима и декану на 
овој прилици.”

Михаило Дамјановић,
студент треће године, Бијељина.

„Прије свега, желим захвали-
ти Правном факултету и РУГИПП-у 
за пружену могућност обављања 
праксе. Запослени у РУГИПП-у су 
јако љубазни и колегијални. Поред 
својих бројних обавеза и послова 
ипак су се посветили да ми прене-
су своје знање и уведу ме у посао Уп-
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раве. Од првог дана су ме уводили у 
предмете и показали ми како се тео-
рија примјењује у пракси. Наредних 
дана сам имала прилику видјети и 
како се ради са странкама. Такође 
сам имала прилику да ми геометри 
објасне свој дио посла и покажу своје 
задатке. Сама пракса је једно лијепо 
искуство које је додатно уљепшала 
дивна атмосфера колектива Управе. 
И желим посебно да захвалим мен-
тору Драгани која се потрудила да 
ми пренесе знање, објасни које су то 
надлежности управе и да ми период 
обављања праксе учини што угод-
нијим.”

Данијела Трифковић, студент 
треће године, Источна Илиџа.

„Прије свега бих захвалила руко-
водству нашег правног факулте-
та и РУГИПП-у РС што су омогући-
ли обављање студентске праксе, као 
и свим запосленима у ПЈ Зворник 
који су били љубазни и спремни да 
одговоре на сва моја питања. Током 
свог петнаестодневног рада имала 
сам прилику да се упознам са по-
ступком обраде захтјева странака, 
формирању, обради и архивирању 
предмета, раду на пријему и отпре-
ми поште. Такође сам била укључе-
на и у рад на доношењу рјешења, њи-
ховог књижења у земљишној књизи 
који се обавља путем програма Ла-
рис. Упознала сам се и са радом ко-
мисија које обављају посао са циљем 
укидања земљишне књиге за поје-
дине катастарске општине. Још јед-
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на занимљивост која ми је била омо-
гућена је присуство расправама у 
управном поступку које су се водиле 
поводом разних питања. Ова пракса 
ми је омогућила да искусим шта зна-
чи бити дио радног колектива и како 
да теоријска знања стечена током 
студирања примијеним у пракси.”

Андријана Марковић, 
студент треће године, Зворник.

“Пракса је била јако корисна и 
доста тога новог смо научили.”

Дијана Демоњић, 
апсолвент, Бијељина.

СТУДЕНТИМА ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА У ПАЛАМА ДОДИЈЕЉЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ ЗА ОБАВЉЕНУ 
ПРАКСУ У ПРАВОСУДНИМ ИН-
СТИТУЦИЈАМА

Студентима Правног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву 
који студирају у сједишту Факултета 
у Палама, у петак 23. децембра 2022. 
године, додијељени су сертифика-
ти за успјешно обављену студентску 
праксу у Окружном јавном тужи-
лаштву у Источном Сарајеву, Основ-
ном суду у Сокоцу и Окружном суду 
у Источном Сарајеву.

Сертификате за успјеш-
но обављену праксу у Окружном 
јавном тужилаштву у Источном Са-
рајеву студентима су додијелили 
декан Правног факултета проф. др 
Горан Марковић и главни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва у Ис-
точном Сарајеву, Аница Вукадин. За 
успјешно обављену праксу у Окруж-
ном суду у Источном Сарајеву, серти-
фикате су уручили декан Марковић 
и судија Окружног суда у Источном 

Додјела сертификата студентима Правног факул-
тета који су обавили петнаестодневну праксу у Ре-
публичкој управи за геодетске и имовинско-правне 

послове (РУГИПП)
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Сарајеву, Веселинка Ивановић. Сер-
тификате за обављену праксу у Ос-
новном суду у Сокоцу, студентима је 
уручио продекан за наставу Правног 
факултета, доц. др Сања Голијанин.

У кратком обраћању студентима, 
декан Марковић је указао на важ-
ност праксе, нагласивши да факул-

тет ради на проширењу студентске 
праксе и на друге правосудне инсти-
туције у неколико градова Републи-
ке Српске. Главни тужилац Окруж-
ног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву, Аница Вукадин, је истакла 
значај овог вида сарадње са Прав-
ним факултетом који ће бити реали-
зован и у будућности. Опредјељење 

Студентима Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву који студирају у сједишту Факултета у Па-
лама додијељени су сертификати за успјешно обављену студентску праксу у Окружном јавном тужилаштву у 

Источном Сарајеву, Основном суду у Сокоцу и Окружном суду у Источном Сарајеву
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за наставак сарадње и спровођење 
студентске праксе у наредном пе-
риоду исказала је и судија Окружног 
суда у Источном Сарајеву, Веселинка 
Ивановић.

Додјели сертификата присуство-
вали су и стручни сарадник у Ок-
ружном јавном тужилаштву у Ис-
точном Сарајеву Јелена Плакало-
вић, и наставници на предметима 
из области кривичног и кривичног 
процесног права на Правном факул-
тету, проф. др Младенка Говедарица 
и доц. др Игор Петковић.

У све три правосудне инсти-
туције, студентску праксу то-
ком љетњег семестра 2021/2022. го-
дине обавило је 29 студената који 
студирају у сједишту Факултета 
у Палама. Заједно са студентима 
из Одјељења у Бијељинии, који су 
праксу реализовали у Окружном 
јавном тужилаштву у Бијељини, 
праксу су похађала укупно 54 сту-
дента.

Пракса је приређена на осно-
ву Оквирног споразума о разумије-
вању – Унапређење практичне на-
ставе и обуке за студенте права и 
дипломиране правнике, у чијој из-
ради су учествовали представници 
Правног факултета, на иницијативу 
NCSC – Националног центра за др-
жавне судове, Канцеларија у Босни 
и Херцеговини. Оквирни споразум о 
разумијевању до сада је закључило, 

или му је приступило, укупно 32 ин-
ституције и удружења из Републике 
Српске и Федерације Босне и Херце-
говине – шест правних факултета, 
једанаест судова, седам тужилашта-
ва, шест професионалних удружења 
адвоката, судија, тужилаца и струч-
них сарадника правосуђа, и два цен-
тра за едукацију судија и тужилаца.
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Правни факултет је међу само 
три факултета, и једини у Репуб-
лици Српској, чији студенти су већ 
били на овако организованој пракси 
на основу Оквирног споразума о раз-
умијевању. Истовремено, залагањем 
декана проф. др Горана Марковића, 
Правни факултет је први самостал-
но и непосредно подстакао проши-
рење Оквирног споразума на нове 
чланице, у складу са могућностима 
које су прописане Споразумом. Пла-
ниран је даљи рад на укључивању 
правосудних институција које се до 
сада нису придружиле Споразуму. 
Ово је значајно унапређење више-
деценијске сарадње са правосудним 
институцијама и постојећих сту-
дентских пракси које су раније одр-
жаване углавном на основу двостра-
них споразума. Правни факултет 
ради на проширењу праксе на још 
неколико правосудних институција 
у неколико градова Републике Срп-
ске у складу са Оквирним споразу-
мом, чиме ће додатно потврдити по-
стојећи положај факултета са најраз-
гранатијом и најбогатијом студент-
ском праксом. Праксу за студенте 
Правног факултета координисали су 

доц. др Сања Голијанин, продекан за 
наставу, и доц. др Ђорђе Мариловић, 
координатор за спровођење Оквир-
ног споразума о разумијевању.

Међународна размјена и 
гостујући предавачи

УПИС ДРУГЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУ-
ДЕНАТА НА ШКОЛУ ЕВРОПСКОГ 
ПРАВА И УПРАВЕ У ГРЧКОЈ

Након што је прва генерација 
студената успјешно окончала прву 
годину студија на Школи европс-
ког права и управе у Грчкој (утиске 
полазника Школе можете видјети у 
претходном броју Билтена и на на-

Студентима Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву који студирају у сједишту Факултета у Па-
лама додијељени су сертификати за успјешно обављену студентску праксу у Окружном јавном тужилаштву у 

Источном Сарајеву, Основном суду у Сокоцу и Окружном суду у Источном Сарајеву
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шој интернет страници), Правни фа-
култет Универзитета у Источном Са-
рајеву објавио је позив за упис друге 
генерације студената на исти про-
грам. Позив се односио на све сту-
денте првог и другог циклуса сту-
дија на Правном факултету Универ-
зитета у Источном Сарајеву.

Будући да је Универзитет у Ис-
точном Сарајеву члан Европске ор-
ганизације за јавно право (EPLO), са 
сједиштем у Атини, која је организа-
тор Школе, студенти нашег факул-
тета добили су јединствену понуду 
– да бесплатно студирају на прес-
тижној трогодишњој Школи европ-
ског права и управе (European Law 
and Governance School). Европска ор-
ганизација за јавно право понудила 
је и ове године стипендије за десет 
студената, које покривају све трош-
кове студија.

Студиј на овој престижној Шко-
ли изводиће се паралелно са сту-
дијама на матичном факултету сту-
дента, а конципиран је тако да се 
настава на енглеском језику изводи 
online, уз могућност извођења једног 
броја часова на Правном факулте-
ту. Ова посебна понуда израз је врло 
развијене сарадње нашег Правног 
факултета са EPLO.

Ваннаставне активности

СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
ПОБЈЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА ИЗ 
ПОЗНАВАЊА ПРАВНЕ ТЕРМИНО-
ЛОГИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
И ПРАВА ЕУ

Студенти Правног факултета, 
Ања Каравлах и Милош Радано-
вић, обоје из одјељења у Бијељи-
ни, освојили су прво и треће мјесто 
на такмичењу из познавања правне 
терминологије на енглеском језику 
и права Европске уније. На такми-
чењу које је организовала Дирекција 
за европске интеграције, уз подрш-
ку Амбасаде Шведске, окупили су се 
студенти правних факултета у БиХ. 
Побједница такмичења, наша сту-
денткиња Каравлах, подијелила је 
своје утиске:

„Првенствено као учесник, а по-
том и као побједник такмичења из 
познавања правне терминологије на 
енглеском језику и права ЕУ, иста-
кла бих да је оно било сјајна прили-
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ка за индивидуалну провјеру знања 
енглеског језика, а потом и за про-
мовисање значаја учења страних 
језика, посебно енглеског, као једног 
од најчешће коришћених. У 21. вије-
ку смо више него икад у додиру са 
разноликостима у бројним аспекти-
ма, а познавање барем једног стра-
ног језика омогућава њихово квали-
тетније и непосредније упознавање, 
повезивање са другим људима и от-
вара бројна нова врата, нарочито на 
пољу учења, усавршавања и каснијег 
запослења. Интересовање за стране 
језике, а потом и квалитетна преда-
вања правног енглеског језика који-
ма сам присуствовала током прве и 
друге године студија изњедрили су 
прво мјесто на ранг-листи.

Право учешћа на такмичењу 
имали су сви студенти правних фа-
култета у БиХ. Такмичење је било 
одржано онлајн, а вријеме пред-
виђено за одговарање на питања 
било је и више него довољно. Тест 
се састојао од двију цјелина: правне 
терминологије на енглеском јези-
ку, која је бројала десет питања, и 
права ЕУ од пет питања. Питања 
су била кратка, јасна и конципира-
на тако да обухвате основне појмове 
важне за нас, будуће правнике. Сама 
ранг-листа заснована је превасход-
но на тачности одговора, а потом и 
на времену које је сваком од такми-
чара било потребно да пошаље своје 
одговоре. Организатор такмичења 
– Дирекција за европске интегра-
ције, уз подршку Амбасаде Шведске, 
обезбиједила је и вриједне награде 
за такмичаре који су освојили прва 
три мјеста, што свакако указује на 
пажњу која се поклања надградњи 
знања из енглеског језика, као и 

на подстицај да се на том (истина, 
дугом, али неизмјерно корисном) 
путу и истраје. Захвална сам на при-
лици да учествујем на такмичењу и 
задовољна због чињенице да се пре-
познаје значај страних језика у раз-
личитим аспектима данашњице, као 
и да се цијени жеља младих да своје 
познавање страних језика усаврше.”

Ања Каравлах, студент 
треће године, Бијељина

Правни факултет честита коле-
гама Каравлах и Радановић на ост-
вареном успјеху и представљању фа-
култета на овом такмичењу.

БЕСЈЕДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛ-
ТЕТА ОСВОЈИЛИ БРОЈНЕ НАГРА-
ДЕ НА XXXI ФЕСТИВАЛУ „LUX 
VERBI“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Најдуговјечнији фестивал 
бесједништва у Србији и регио-
ну „SIRMIUM LUX VERBI – СИР-
МИЈУМ СВЕТЛОСТ РЕЧИ“ одржан 
је 31. пут у Сремској Митровици, 26. 
новембра. На фестивалу су учество-
вали Правни факултет Универзитета 
у Источном Сарајеву, Правни факул-
тет у Косовској Митровици, Акаде-
мија уметности у Косовској Митро-

Студент Правног факултета Симеон Петковић, 
двострко награђен за бесједу „Тамо и овдје“
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вици са сједиштем у Звечану, Прав-
ни факултет Унион Универзитета у 
Београду, Висока школа струковних 
студија за васпитаче и пословне тех-
ничаре – Сирмијум, Гимназија „Ни-
кола Тесла“ из Будимпеште, књи-
жевни и глумачки посленици, као 
и побједници такмичења у бесјед-
ништву штићеника казненопоправ-
них установа у Србији.

Са нашег факултета, у категорији 
ауторска бесједа на слободну тему, 
наступили су Савка Додић са бесје-
дом „Сањар“ и Симеон Петковић са 
бесједом „Тамо и овдје“, под ментор-

ством проф. др Димитрија Ћера-
нића и доц. др Ђорђа Мариловића. 
Наши студенти су својим наступи-
ма бриљирали, и по неподијељеном 
мишљењу присутних још једном до-

казали како се школа лијепог гово-
ра са нашег факултета препознаје 
по искрености, садржини, наступу 
и упечатљивости међу свим осталим 
српским говорничким школама. Си-
меонова бесједа, по оцјени публи-
ке, била је најбоља међу изговоре-
них двадесетак бесједа, а освојио је и 
друго мјесто по оцјени стручног жи-
рија, који су чинили адвокати, гл-
умци и књижевници. Овогодишњи 
фестивал био је посвећен сјећању на 
скоро 8.000 побијених Срба из Сре-

Студенткиња Правног факултета Савка Додић, го-
вори ауторску бесједу „Сањар“
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ма (све жртве били су цивили, међу 
њима и чувени сликар Сава Шума-
новић) који су пострадали током 
сремског крвавог љета 1942. године, 
и прва награда додијељена је гим-
назијалки из Будимпеште Наталији 
Томић која је говорила о страхотама 
рата.

Честитамо нашим студенти-
ма, који из такмичења у такмичење 
доказују да су најбољи, и што на-
стављају дугу традицију лије-
поријечја коју Правни факултет 
баштини, те желимо сву срећу бу-
дућим генерацијама које ће настави-
ти да учествују у такмичењима крас-
норијечја.

ИГОР ЈУРИЋ ОДРЖАО ПРЕДА-
ВАЊЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

Господин Игор Јурић, оснивач 
Фондације „Тијана Јурић“, која је 
прерасла у Центар за несталу и злос-
тављану децу, одржао је 5. децембра 
предавање у Одјељењу Правног фа-
култета у Бијељини. Иницијатор и 
организатор ове активности је Уд-
ружење студената права „Iustitia“, а 
Правни факултет је суорганизатор. 
Предавању је присуствовало више од 
сто студената, наставника, сарадни-
ка и других запослених на Правном 
факултету, као и адвокати, судије 
и тужиоци. Предавање је пратио и 
градоначелник Бијељине г. Љубиша 
Петровић.

Правни факултет сматра изузет-
но значајним одржавање овог пре-
давања, јер је г. Јурић, на основу ви-
шегодишњег искуства и бројних ак-
тивности Фондације односно Цен-
тра указао на огроман значај едука-
ције младих, њихових наставника и 
професора, родитеља, али и правни-

Бесједници Правног факултета награђени на XXXI 
Фестивалу „LUX VERBI“ у Сремској Митровици
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ка, о трговини људима, педофилији, 
злоупотреби малољетника путем 
интернета и злоупотреби од стра-
не малољетника. Ријеч је о тешким 
кривичним дјелима, којима се уг-
рожавају живот, здравље, физички 
интегритет младих, посебно дјеце. 
Иако је ова материја правно уређе-

на, постоје бројни проблеми, како у 
погледу квалитета важећих закона, 
тако и у погледу недовољно развије-
не и квалитетне праксе правосудних 
институција и полицијских органа. 
Стога, правни факултети, правни 
теоретичари и правни стручњаци 
имају значајну улогу у унапређењу 
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правних прописа и праксе. Доса-
дашња знања и пракса су недовољ-
ни, тако да правници имају и људ-
ску и стручну обавезу да се више 
баве овим недовољно истраженим 
друштвеним проблемима, који спа-
дају у ред највећих друштвених зала.

Треба истаћи да је господин Ју-
рић, радом у Фондацији, дао од-
лучујући допринос измјенама два 
закона, Закона о полицији и Кри-
вичног законика, доказујући тиме 
да друштвени ангажман и утицај 
на носиоце државне власти понекад 
може бити одлучујући за прихва-
тање бољих законских рјешења. Он 
је представио и систем Amber Alert, 
на чијем увођењу у Србију ради, а 
који би значајно помогао пронала-
жењу нестале дјеце и спречавању 
могућих трагедија.

Синоћње предавање је било од 
великог значаја за све грађане, по-
готово за родитеље дјеце, да се више 
упознају са опасностима које пријете 
њиховој дјеци, а г. Јурић је указао на 
низ проблема и опасности и дао низ 
врло корисних савјета.

Организујући ово предавање, 
Правни факултет и Удружење сту-
дената права „Iustitia“ показују да 
желе да буду корисни друштвени 
субјекти, чија улога неће бити само 
у области наставно-научног рада од-
носно друштвеног активизма, већ и 
у борби против највећих друштве-
них зала која угрожавају породицу, 
поготово њене најмлађе припадни-
ке.

КВИЗ ОПШТЕГ И ПРАВНИЧКОГ 
ЗНАЊА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕ-
ТУ

На Правном факултету претход-
них дана, и у Палама и у Бијељини, 
започела је још једна ваннаставна 
активност – квиз општег и правнич-
ког знања. Квиз је организован уз 
подршку декана Правног факулте-
та проф. др Горана Марковића, про-
фесора Правног факултета и студе-
ната из Удружења студената права 
„Iustitia“, а на иницијативу вишег 
асистента Брана Хаџи Стевића, ма. 

Игор Јурић одржао предавање у Одјељењу Правног 
факултета у Бијељини
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Планирано је да се квиз одржава 
сваке седмице и то уторком у 16 ча-
сова у Бијељини а четвртком у 16 ча-
сова у Палама. Сатнице одржавања 
могу бити мијењане зависно од зака-
зане наставе и вјежби, како би сту-
денти несметано могли да прате на-
ставу.

Квиз је осмишљен као такми-
чење између двије четворочлане 
екипе, с тим да свака екипа има сту-
денте са различитих година: по је-

дан студент са прве, друге и треће 
године, те један студент четврте го-
дине или апсолвент. Циљ нам је да 
сваке седмице имамо нове екипе а 
да након одређеног времена орга-
низујемо сусрете оних екипа које су 
показале најбоље знање.

Квиз се састоји из два дијела, с 
тим да се у првом дијелу одговара 
индивидуално а у другом групно. 
Први дио квиза посвећен је питањи-
ма из опште културе, која су по-
дијељена у неколико области: срп-
ски језик и књижевност, историја, 
географија, спорт, филм, музика и 
умјетност и остала питања. Сваки 
члан екипе излази испред водитеља 
квиза, добија питања из наведених 
области и у најкраћем року одгова-
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ра на њих. Чланови екипа испитују 
се наизмјенично, како би такмичење 
било што динамичније. Сваки тачан 
одговор на питање из опште културе 
носи један бод за одговарајућу еки-
пу.

Након што се заврши дио који се 
односи на питања из опште култу-
ре, прелази се на други дио у којем 
се постављају правничка питања. Из 
сваког предмета који студенти слу-
шају у првом семестру, поставља се 
по једно питање и обје екипе добијају 
једнак број питања. У другом дијелу 
квиза, питања су упућена свим чла-
новима екипе и они имају двадесет 
секунди да размисле и договоре се о 
одговору на питање. Уколико екипа 
којој је упућено правничко питање 
не да тачан одговор, противничка 
екипа добија прилику да одговори. 
Сваки тачан одговор на правничко 
питање носи два бода. 

Након што се 
заврши и други дио 
квиза, сабирају се 
бодови које су еки-
пе оствариле у пи-
тањима из опште 
културе и прав-
ничким питањима. 
Екипа која збирно 
освоји више бодова 
је побједник.

Идеја организа-

тора је да квиз има хуманитарни ка-
рактер а то би се реализовало тако 
што би код улаза у просторију у којој 
се организује квиз била постављена 
кутија у коју би свако од присутних, у 
складу са својим могућностима, дао 
одређени допринос. Новац који би 
био сакупљен на тај начин биће уп-
лаћен неком коме је најпотребнији, а 
о чему ће студенти да одлуче. Идеје 
је већ реализована, током децембра, 
у Бијељини, а одмах потом и у Пала-
ма. На овај начин, Правни факултет 
жели да допринесе широј друштве-

ној заједници и да 
скроман допринос 
онима којима је по-
моћ најпотребнија.

Посебну зах-
валност упућује-
мо професорима 
који су својим при-
суством подржали 
квиз, студентима 
који су састављали 

питања и власнику кантине у окви-
ру Центра за високо образовање у 
Бијељини који нам уступа просто-
рије у којима се одржава квиз. Зах-
ваљујемо и студентима који су досад 
учествовали у квизу, показали од-
лично знање и учинили нас понос-
ним. 
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Позивамо све студенте да учест-
вују и присуствују квизу. Заинтере-
совани смо да се наш квиз шири и да 
организујемо такмичење и против 
студената других факултета у Па-
лама и у Бијељини, с тим да би тад 
квиз био посвећен само питањима 
из опште културе. Радујемо се ва-
шем доласку и учешћу у квизу.

ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА „ЈЕФТИ-
МИЈЕ ЈОВАНОВИЋ“

Истраживачка група „Јефтимије 
Јовановић“ дјелује у оквиру Праног 
факултета Универзитета у Источ-
ном Сарајеву и бави се изучавањем 
Законоправила Светог Саве и њего-
вог правничког наслијеђа, значаја 
црквенословенског језика за истра-
живање старих српских правничких 

споменика, оби-
лажења најзна-
чајнијих српских 
средњовјеков-
них споменика 
и многих других 
активности. Рад 
секције је запо-
чео 2021. године 
на иницијативу 
проф. др Станке 
Стјепановић са 

неколицином заинтересованих сту-
дената. Законоправило Светог Саве 
је најзначајнији српски средњовје-
ковни правнички текст (неки би 
рекли устав), који је 130 година био 
једини закон по коме се управља-
ла Српска Црква и држава. Каснији 
законици (Душанов законик, Син-
тагма), као и вијекови тешке срп-
ске историје нису прекинули његову 
примјену о чему свједоче сачувани 
преписи, од којих је сарајевски један 
од најзначајнијих. 

Чланови Истраживачке групе су 
29. августа, са координатором проф. 
Стјепановић, посјетили Музеј Старе 
српске православне цркве у Сарајеву 
(Црква Св. Арханђела Михаила и Га-
врила), гдје су имали прилику да се 
лицем у лице сусретну са сарајевс-
ким преписом Законоправила Све-
тог Саве, да читају и листају ориги-
нал из четрнаестог вијека и осјете 
значај који овакав споменик има на 
правну и књижевну историју српс-
ког народа.

На Правном факултету почело одржавање квиза 
општег и правничког знања, у Палама и у Бијељини



Билтен Правног факултета

40

Развој Универзитета и Фа-
култета

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НАСТАВА И 
ДОЧЕКАНИ СТУДЕНТИ ПРВЕ ГО-
ДИНЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

Правни факултет дочекао је 3. 
октобра нову генерацију студената 
у сједишту у Палама и одјељењу у 
Бијељини. Индекси, руже и Водич за 
бруцоше чекали су будуће правни-
ке, а ријечи добродошлице упутио 
је декан Правног факултета проф. 
др Горан Марковић. Отварајући на-
ставу на првој години и у 2022/2023. 
академској години, декан Марковић 

представио је Правни факултет и све 
прилике које он студентима нуди то-
ком и након студирања. Обраћајући 
посебну пажњу на богатство сту-
дентског живота, декан Марковић 
позвао је све новоуписане студенте 
да се користе пруженим приликама 
и да радошћу и посвећеношћу мудро 
попуне четири предстојеће године.

Студентима су се обратиле ста-
рије колегице и колеге студенти, 
успјешни студенти, представници 
у Научно-наставном вијећу,  пред-
ставници у студентским организа-
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цијама и учесници бројних актив-
ности. На Палама, бруцоше је поз-
дравила студенткиња Рената Слага-
ло, са просјеком 10, члан Научно-на-
ставног вијећа Правног факултета и 
Студентског парламента Универзи-
тета у Источном Сарајеву, а своју ау-
торску бесједу говорила је студент-
киња Савка Додић, награђивани 
члан Бесједничке секције Правног 
факултета. У Бијељини, обратили су 
се одличан студент Симеон Петко-
вић члан Научно-наставног вијећа, 
члан Бесједничке секције и полаз-
ник престижне трогодишње Школе 
европског права и управе у Атини, 
као и студент Андрија Димитрић, 

студент омбудсман Уније студената 
Републике Српске, предсједник Уд-
ружења студената права „Iustitia“ у 
Бијељини, и члан Научно-наставног 
вијећа. Своју награђивану бесједу 
говорила је студенткиња Кристина 
Живановић.

Бруцошима је представљен мен-
торски рад и посебно припремљени 
приручник за студирање, Водич за 
бруцоше. Водич је у Бијељини пред-
ставио доц. др Ђорђе Мариловић. 
Програм су врсно водиле студент-
киње Анастасија Спаић и Анаста-
сија Гужвић. Након свечаног дочека, 
бруцошима су одржана прва преда-
вања по распореду за ову академску 
годину.

Свим новоуписаним студентима 
желимо успјешан и угодан студиј!
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОБИЉЕЖИО 
КРСНУ СЛАВУ И ДАН ФАКУЛТЕТА

Правни факултет, у присуству 
бројних званица, обиљежио је Крсну 
славу Светог Петра Цетињског и Дан 
факултета. Том приликом, промо-
висано је шест магистара и мастера 
права и 42 дипломирана правника. 
Свечаностима су присуствовали кум 
Крсне славе предсједник Академије 

наука и умјетности Републике Срп-
ске и предсједник Удружења прав-
ника Републике Српске академик 
Рајко Кузмановић, ректор Универ-
зитета у Источном Сарајеву проф. др 
Милан Кулић, проректор за науку 
Универзитета проф. др Јелена Кру-
нић, министар саветник у Амбасади 
Републике Србије у Босни и Херцего-
вини гђа Наташа Ђорђевић, савјет-
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ник члана Предсједништва г. Мило-
рада Додика г. Бошко Томић, сена-
тор Републике Српске проф. др Ми-
лан Томић, градоначелник Источног 

Сарајева г. Љубиша Ћосић, начел-
ник Општине Пале г. Бошко Југо-
вић, предсједник Скупштине Брчко 
дистрикта мр Синиша Милић, као и 
представници других општина, пра-
восудних институција, факултета из 
земље и окружења.

Крсну славу и Дан факултета 
честитали су члан Предсједништва 
г. Милорад Додик, предсједавајући 
Савјета министара г. Зоран Тегел-
тија, предсједник Народне скупшти-
не г. Недељко Чубриловић, Омбуд-
сман за дјецу Републике Српске гђа 
Гордана Рајић, предсједница Нотар-
ске коморе Републике Српске мр Сла-
да Ивелић, градоначелник Бијељи-
не г. Љубиша Петровић, начелник 
Општине Рогатица г. Милорад Јаго-
дић, начелник Општине Калиновик 
г. Радомир Сладоје, декан Правног 
факултета у Нишу проф. др Небојша 
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Раичевић, деканица Правног факул-
тета Универзитета у Приштини са 
привременим сједиштем у Косовској 
Митровици проф. др Слободанка 
Перић, деканица Правног факулте-
та Свеучилишта у Мостару проф. др 
Сњежана Пехар, декан Економског 
факултета у Брчком проф. др Лазар 
Радовановић и декан Факултета за 
производњу и менаџмент у Требињу 
проф. др Обрад Спаић.

Крсну славу честитали су и би-
вши професори нашег факултета: 
проф. др Миленко Крећа, проф. др 
Љубомирка Кркљуш, проф. др Ми-

лан Шкулић, проф. др Слободан Па-
нов и проф. др Зоран Чворовић.

Крсна слава и Дан факултета 
били су прилика да факултет суми-
ра резултате у претходних годи-
ну дана и да пошаље поруку о томе 
како треба мијењати начин рада, из-
вођења наставе и испита, те промије-
нити приступ студентима, будући да 
факултети не могу бити само обра-
зовне установе већ морају имати и 
васпитну функцију. Tо посебно важи 
за Правни факултет, који мора да 
усади својим студентима вриједно-
сти правде и правичности, као и да 
их учи да буду истински интелек-
туалци, са развијеном критичком 
свијешћу и настојањима да учест-
вују у обликовању правног система и 
јавног мњења у складу са самостал-
но обликованим схватањима.
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НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДР-
ЖАНА ПРОМОЦИЈА СТУДИЈЕ О 
РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

На Правном факултету је одржа-
на промоција студије „Изазови ин-
тегрисања родне равноправности у 
универзитетској заједници: Против 
родно заснованог насиља“. Студија 
је настала у оквиру пројекта у коме 
учествује 18 универзитета из Босне 
и Херцеговине, Србије, Црне Горе и 
Хрватске, међу којима је и наш уни-
верзитет.

На промоцији су говорили проф. 
др Јелена Крунић, проректор за на-
уку, истраживање и развој Универ-
зитета у Источном Сарајеву, доц. др 
Марко Гутаљ, проректор за међу-

народну и међууниверзитетску са-
радњу Универзитета у Источном 
Сарајеву и проф. др Бранка Коваче-
вић, професор Филозофског факул-
тета Пале. У име домаћина, говорио 
је проф. др Горан Марковић, декан 
Правног факултета, који је, поред 
доц. др Сање Крешталица, такође 
наставника нашег факултета, члан 
Савјетодавног одбора овог пројекта. 
Скупу су присуствовали и у његовом 
раду учествовали и проф. мр Сандра 
Ивановић, предсједник Управног 
одбора Универзитета у Источном Са-
рајеву и координатор пројекта у име 
нашег универзитета, те доц. др Сања 
Голијанин и виши асистент др Дра-
гана Дамјановић, са нашег факулте-
та.

Након уводних излагања, на-
ставници и студенти су учествовали 
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у садржајној дискусији, током које 
су постављана питања и изношена 
мишљења о проблемима родне рав-
ноправности. Студенти су показали 
велико интересовање за ову тему и 
износили своја мишљења, која су по-
казала да сматрају ову тему значај-
ном и актуелном.

Посебно је значајно што је ова 
промоција одржана на нашем фа-
култету, који је од 2012. године имао 

више активности на тему родне рав-
ноправности. Факултет је организо-
вао научни скуп 2012. године, а по-
том је у три наврата, у сарадњи са 
Гендер центром Владе Републике 
Српске, организовао Школу родне 
равноправности. На факултету је 
одржана и правна клиника „Зашти-
та од насиља у породици“, у оквиру 
које је била отворена СОС линија.


