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РИЈЕЧ НА ПОЧЕТКУ
Поштовани читаоци,
На страницама које следе пронаћи ћете основне податке о настанку
и седамдесетогодишњем раду најстарије високошколске установе у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
Неки од вас ће тако тек да сазнају нешто више података о њеном настанку, за људски век већ далеке 1946. године, у некадашњој Федеративној Народној Републици Југославији и њеној федералној јединици Народној Републици Босни и Херцеговини, потом о њеном расту и развоју
у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији и њеној федералној јединици Социјалистичкој Републици Босни и Херцеговини, и, на
крају, о њеном данашњем статусу и стању у Републици Српској и Босни
и Херцеговини, док ће други само да се подсете на њих.
Већ и само помињање измењених назива бивше југословенске државе и једне од њених шест федералних јединица, а потом и као нове
државе настале у границама управо те бивше југословенске федералне
јединице и Републике Српске као једне од њене две федералне јединце,
на чијој се територији сада налази седиште овог Факултета, наговештава представу о природи, тегоби и тежини времена у којима је настао,
стасао, доказао се и постао познат овај правни факултет и у коме су
живели, радили и стварали његови наставници, асистенти и дипломанти, који су били окосница правничке професије у некадашњој Босни и
Херцеговини и данашњој Републици Српској.
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву са правом
баштини седамдесетогодишњу традицију некадашњег Правног факултета Универзитета у Сарајеву заједно са данашњим Правним факултетом Универзитета у Сарајеву. Да је то тако, довољно говори већ и сам
поглед на листу наставника, сарадника и ненаставног особља Правног
факултета у Сарајеву до несрећног, тачније трагичног 6. априла 1992.
године, када су отказ радног односа на њему добили скоро сви наставници, сарадници и ненаставно особље српске националне припадности
због тога што су пет или више дана одсуствовали са посла у данима
када је почео грађански рат у Босни и Херцеговини. Та листа казује
да су бројни угледни наставници и њихови сарадници, као и вредно
ненаставно особље српске националне припадности, радећи заједно са
наставницима, сарадницима и ненаставним особљем који су припадали другим нацијама и националним мањинама, односно народностима
у Југославији, дали веома велики допринос пре свега настанку, али и
каснијем брзом развоју Правног факултета у Сарајеву.
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Део наставника и сарадника српске националности који је до 1992.
године радио на Правном факултету Универзитета у Сарајеву утемељио је 1994. године рад Правног факултета Универзитета у Сарајеву
Републике Српске, данас Универзитета у Источном Сарајеву, који је настао издвајањем високошколских установа из Универзитета у Сарајеву
и њиховим удруживањем у Универзитет у Сарајеву Републике Српске.
Испрва професори Богдан Лоза, Гашо Мијановић, Дубравка Алагић,
Вера Чучковић, а потом и аутор ових редова, Драгана Кнежић-Поповић, Милан Томић и Милимир Мучибабић су чинили оправданим ово
издвајање и поделу баштине.
Од тада па до данас, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву корачао је сигурним кораком напред и постао препознатљива и
угледна високошколска установа у Републици Српској и Босни и Херцеговини али и у ближем и даљем државном и међународном окружењу,
која је у току свих модерних појава у праву и правном образовању.
Наша факултетска заједница, коју чине наставници, сарадници, садашњи и бивши студенти и ненаставно особље, чврста је и способна
да одржава редован рад и обезбеђује развој, да се суочава са изазовима
које носе сталне друштвене и технолошке промене, као и са тешкоћама
и да их пре или касније решава на повољан начин. Спремни смо да
дајемо заиста квалитетно правно образовање свим нашим студентима,
без икакве разлике.
До сада оствареним, смо задовољни. Понекада нам се чини да је
могло и више и боље, aли после погледа на околности у којима смо
радили, поготово после 1992. године, кажемо себи да заиста морамо да
будемо задовољни. Задовољни бројем студената, бројем и квалитетом
наших дипломаната, бројем оних наших дипломаната који обављају
важне судске, управне и политичке послове у Републици Српској и
Босни и Херцеговини, бројем и квалитетом наставника и сарадника,
бројем издатих уџбеника, издатим бројевима нашег Годишњака, бројем
одржаних научних скупова и округлих столова, бројем такмичења у беседништву, бројем дебата у нашем дебатном клубу, нашом студентском
организацијом и интересовањем за наш факултет.
И поред свега тога, и данас пред нама стоје и нови планови и различите, мање или веће препреке у њиховом остваривању. Наши планови
су условљени постизањем потпуне кадровске самосталности, која је на
видику, за две до три године. И када је постигнемо, а хоћемо, нећемо да
заборавимо помоћ коју су нам баш у том погледу у протеклих двадесетак година указивали правни факултети – из Београда, пре свих других,
али и из Новог Сада, Ниша, Крагујевца и Бање Луке. Када ови планови
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буду остварени, окренућемо се стабилизовању и популаризовању другог циклуса студија и оснивању трећег циклуса студија. Истовремено
са тим, чинићемо и све што је у нашој моћи да обогатимо научно-истраживачки рад. И та три правца нашег рада постаће доминантни у
наредној, осмој деценији деловања нашег факултета.
Уверени смо да смо кадри да постигнуто сачувамо, а планирано
достигнемо. Учиниће то они који воле и цене овај Факултет и који су
спремни да му се посвете. А таквих заиста има. Посебно међу млађим
и тек изабраним наставницима и онима који ће у наредне две до три године стећи наставнички статус. Учиниће то и они који ће у наредним годинама тек заузети сарадничка места, а биће одабрани међу најбољима.
Сви они су животно судбоносно везани за овај Факултет, а то је најбоље
јемство да ће планирано да буде и претворено у стварност. Уједно, то је
и најснажније јемство да ће Правни факултет Универзитета у Источном
Сарајеву трајати још дуго и да ће бивати све успешнији и успешнији у
правном образовању и научном и истраживачком раду и да ће друштву
давати способне, храбре и честите припаднике правничке професије.
Проф. др Радомир В. Лукић
Декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву
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ОСНИВАЊЕ И РАД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
ДО 1992. ГОДИНЕ
Правни факултет Универзитета у Сарајеву основан је Законом о
Правном факултету, који је Народна скупштина Народне Републике Босне и Херцеговине усвојила 20. августа 1946. године. Законом је дјелатност Факултета, као аутономног тијела, била дефинисана као давање
студентима опште стручне спреме из правних, друштвених и економских наука. Редовна настава је трајала осам семестара.
То је био први факултет основан у Босни и Херцеговини, који ће три
године касније, након оснивања Универзитета у Сарајеву, ући у његов
састав. Први декан Правног факултета, који је ту дужност вршио до
1949. године, био је проф. др Александар Соловјев, који је предавао
Историју државе и права Југославије.

Згрaдa Прaвнoг фaкултeтa у Сaрajeву

Осим њега, на Правном факултету су током прве четири године његовог постојања, почели да држе наставу сљедећи професори: проф. др Хамдија Ћемерлић, који је предавао Уставно право и
Историју народне власти; проф. др Милош Бајић, на предметима
Римско право и Општа историја државе и права; проф. др Миливоје Ерић, на предмету Политичка економија; проф. др Војислав
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Спаић, који је предавао Грађанско право; проф. др Стеван Јакшић,
предавао Облигационо право; проф. др Драгомир Крндија, предавао
Политичку економију; проф. др Ананије Илић, предавао Привредно
право; проф. др Бошко Перић, предавао Радно право; проф. др Александар Стајић, предавао Кривично право; проф. др Алија Силајџић,
предавао Насљедно и Породично право; проф. др Бранимир Јанковић, предавао Међународно јавно право; проф. др Владо Јокановић,
предавао Теорију државе и права, Историју правних и политичких
доктрина и Општу социологију; проф. др Самуел Камхи, предавао
Грађанско процесно право; проф. др Ђорђо Самарџић, предавао
Општу историју државе и права; проф. др Авдо Сућеска, предавао
Историју државе и права народа ФНРЈ.
На Факултету је од 1946. до 1992. године, у дужем или краћем временском периоду, радило 56 наставника и 31 сарадник. Само мали
број наставника је предавао у првој школској години, да би се њихов
број временом повећавао, тако да је Правни факултет имао врло квалитетан наставни кадар, чија бројност је истовремено омогућавала
да буду испуњени сви услови у погледу редовног одвијања наставе и
покривености наставних предмета.
У различитим периодима до 1992. године, на Факултету је предавало седам чланова Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине, од којих су пет били редовни и два дописни чланови. Редовни
чланови Академије били су: проф. др Хамдија Ћемерлић, проф. др
Стјепан Ловреновић, проф. др Војислав Спаић, проф. др Авдо Сућеска и проф. др Славица Крнета. Дописни чланови били су проф. др
Мустафа Камарић и проф. др Владо Јокановић. Један број професора
је заузимао и значајне политичке функције, попут проф. др Хамдије
Ћемерлића, који је био вијећник ЗАВНОБиХ-а и министар правде у
првој влади Народне Републике Босне и Херцеговине.
У прву годину студија школске 1946/1947. године уписана су 334
студента, а на Факултету је до 1992. године дипломирало око 9200 студената. Настава се до 1965. године изводила само на основном студију,
након чега је донесена одлука о оснивању постдипломског студија, у
почетку са три смјера: државноправним, имовинскоправним и кривичноправним. До 1992. године, магистарски рад су одбранила 53, а докторску тезу 48 кандидата.
На Факултету су основани и Криминолошки институт (1955. године), Општи семинар за грађанско право (1959. године) и Центар за научно-истраживачки рад (1984. године), чиме су створене нове могућности за систематски и интензивнији развој наставно-научног рада.
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С тим циљем, 1949. године покренут је часопис „Историјско-правни
зборник“, који је 1952. године прерастао у „Годишњак Правног факултета у Сарајеву“, који је наставио излажење у континуитету, а у коме
су радове објављивали угледни научни и стручни радници са Правног
факултета, других факултета и институција.
Факултет не би могао почети свој рад, а поготово се не би могао развити у водећу научно-наставну институцију у годинама и деценијама
које су слиједиле, све до рата 1992. године, да није посветио посебну
пажњу обогаћивању библиотечког фонда, који је у почетку имао 4000
библиотечких јединица. У деценијама које су слиједиле, библиотека је
тако обогаћена да је постала највреднији извор стручне и научне литературе из правних и сродних друштвених наука.
Не треба заборавити чињеницу да је Правни факултет школовао
генерације правника не само у свом сједишту, већ и у одјељењима у
Бањој Луци, Мостару, Зеници и Добоју. Од ових одјељења, три (у Бањој
Луци, Мостару и Зеници) временом су постала посебни факултети, у
саставу универзитета основаних у овим градовима, док је одјељење
у Добоју функционисало до почетка рата у Босни и Херцеговини. На
овим одјељењима (са изузетком Бање Луке) у периоду од 1975. до 1990.
године дипломирало је 870 студената.
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НАСТАВАК РАДА ФАКУЛТЕТА
У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Након почетка рата у Босни и Херцеговини, 1992. године, знатан
дио наставника и сарадника Правног факултета у Сарајеву напустио је
град, а тиме и институцију у којој су дотад радили. Један дио напустио
је земљу, док је други наставио живот и рад у Републици Српској. Тај
дио наставника и сарадника Правног факултета у Сарајеву продужио је
наставно-научни рад у Српској општини Илиџи, гдје је Правни факултет у почетку био смјештен.
Народна скупштина Републике Српске 14. септембра 1992. године
донијела је Одлуку о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву и њиховом удруживању у Универзитет у Сарајеву
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 17/92).
Високошколске установе су биле дужне да у року од годину дана од
ступања на снагу ове одлуке обезбиједе услове за наставак рада.

Зграда “Фамоса” на Палама у којој је Правни факултет изводио наставу

Министарство образовања, науке и културе Републике Српске је 30.
новембра 1994. године утврдило да Правни факултет испуњава услове
за рад и донијело је рјешење којим му се одобрава рад, бр. УП И-021724, од 30. новембра 1994. год. За в. д. декана именован је проф. др
Богдан Лоза, који је и прије рата у једном мандату обављао функцију
декана Правног факултета у Сарајеву, а сједиште Факултета је лоцирано на Илиџи. Функцију секретара Правног факултета након наставка
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рада Факултета 1994. године, као и у наредних 14 година, обављала
је Ковиљка Дамјанац, која је заједно са проф. др Богданом Лозом учествовала у предузимању неопходних правних послова за нормалан рад
факултета у ратним и поратним годинама.

Нaстaвa у згрaди „Фaмoсa“ нa Пaлaмa

Правни факултет је од 1994. до 1996. године радио на подручју
Српске општине Илиџа, да би, на основу Одлуке Вијећа Универзитета од 23. маја 1996. године, сједиште Факултета премјештено на
Пале. Настава на Илиџи одвијала се у просторијама Хотела „Србија“,
а на Палама у просторијама фабрике „Фамос“. Услови за рад били
су нарочито тешки првих година, када се настава одвијала у непосредној близини фронта, у ратом опустошеном и подијељеном граду. Материјални стимуланс у то вријеме није играо никакву улогу у
опредјељивању наставника да држе наставу на Правном факултету,
већ су морални разлози били од примарног значаја.
Од 2004. године, Правни факултет је смјештен у новој петоспратној
згради површине 3992 m2. Модерна зграда је саграђена и опремљена
уз помоћ Владе Републике Српске, а пројектована је тако да задовољава потребе одвијања наставног процеса, са кабинетима за наставнике
и сараднике опремљене рачунарима, просторијом за Савез студената,
тзв. судницом, замишљеном за практичну наставу односно симулацију
судских поступака, великим амфитеатром у приземљу, слушаоницама
за извођење наставе на свакој години студија и семинарима за извођење
вјежби. Осим тога, посебне просторије су намијењене библиотеци, архиви Факултета, Студентској служби и Секретаријату.
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Фaкултeт нa Пaлaмa рaди у згрaди кoja je усeљeнa 2005. гoдинe

Зграда је изграђена и опремљена напорима тадашњег декана Правног факултета, проф. др Радомира В. Лукића, средствима буџета Републике Српске (1.732.000,00 КМ), властитим средствима факултета
(932.000,00 КМ из властитих прихода који су највећим дијелом чиниле
школарине и административни трошкови приликом уписа академске
године) и Града Источно Сарајево (књиговодствена вриједност преузетог недовршеног грађевинског објекта 930.000,00 КМ).

Taдaшњи прeдсjeдник Рeпубликe Дрaгaн Чaвић сa дeкaнoм Прaвнoг фaкултeтa прoф.
др Рaдoмирoм В. Лукићeм у пoсjeти фaкултeтa приликoм грaдњe нoвe згрaдe
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Изградњом зграде, факултет је почео да дјелује у знатно бољим
условима, какве често немају ни факултети који раде у много повољнијим друштвеним, економским и политичким приликама. Од 2006.
до 2013. године, у овој згради био је смјештен и Економски факултет
Универзитета у Источном Сарајеву.

Oдjeљeњe фaкултeтa у Биjeљини диo свojих aктивнoсти oбaвљa у нoвoj згрaди
Цeнтрa зa висoкo oбрaзoвaњe

Од 1999. године, настава се изводи и у Одјељењу Правног
факултета у Бијељини, до 2010. године у просторијама Основне
школе„Свети Сава“, а након тога у Центру за високо образовање.
Велику моралну и материјалну подршку раду Одјељења током
ових година давали су органи општине Бијељина. Оснивање овог
одјељења показало се потпуно оправданим, јер је интерес свршених средњошколаца за студиј права како у Бијељини, тако и на
Палама велики. Интерес студената, квалитет наставно-научног
процеса и одлични резултати које су касније показивали свршени
студенти на пословима правне струке, најбољи су докази успјешног рада овог одјељења.
Правни факултет је у школској 2010/2011. години отворио још једно
одјељење – у Сребреници, које од тада непрекидно ради.
Након што је Факултет обновио рад 1994. године, уписане су двадесет три генерације студената на основне студије и три генерације
на постдипломске магистарске студије, а од 2011/2012. године уписано је шест генерација студената на други циклус студија (мастер
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Дeкaн Лукић сa нaстaвницимa Прaвнoг фaкултeтa и сeкрeтaрoм фaкултeтa

студиј). Основни студиј је уписало укупно 6973 студента, а завршило га је 1306 студената. У овом тренутку, на Правном факултету
студира 1365 студената на првом циклусу студија, од чега 706 на
Палама, 576 у Бијељини и 83 у Сребреници. На постдипломском
магистарском студију досад су уписана 164 студента, а докторску
дисертацију одбранило је осам кандидата. На други циклус студија
досад је уписан 101 студент.
На Правном факултету, од 1994. године, у дужем или краћем временском периоду, поред професора који сада учествују у наставном
процесу, држали су наставу сљедећи професори (према годинама студија на којима су држали предавања):
▪▪ Проф. др Коста Чавошки (Увод у право);
▪▪ Проф. др Гордана Вукадиновић (Увод у право);
▪▪ Проф. др Срђан Ђорђевић (Увод у право);
▪▪ Доц. др Џенета Мирашчић (Увод у право);
▪▪ Проф. др Оливер Антић (Увод у грађанско право, Стварно право,
Насљедно право, Облигационо право);
▪▪ Проф. др Новица Војиновић (Општа правна историја, Национална историја државе и права);
▪▪ Проф. др Љубомирка Кркљуш (Национална историја државе и права);
▪▪ Проф. др Срђан Шаркић (Општа правна историја);
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▪▪ Проф. др Жика Бујуклић (Национална историја државе и права);
▪▪ Проф. др Драган Пантић (Национална историја државе и права,
Општа правна историја, Национална правна историја);
▪▪ Проф. др Зоран Мирковић (Национална историја државе и права,
Општа правна историја);
▪▪ Доц. др Зоран Чворовић (Национална правна историја, Општа
правна историја);
▪▪ Проф. др Вера Чучковић (Римско право);
▪▪ Проф. др Обрад Станојевић (Римско право);
▪▪ Проф. др Никола Мојовић (Римско право);
▪▪ Проф. др Драгана Кнежић-Поповић (Римско право);
▪▪ Проф. др Драган Станимировић (Општа социологија);
▪▪ Проф. др Милимир Мучибабић (Социологија);
▪▪ Проф. др Рајко Куљић (Социологија);
▪▪ Проф. др Зоран Аврамовић (Социологија);
▪▪ Проф. др Зоран Николић (Социологија);
▪▪ Проф. др Милан Томић (Основи економије, Финансије и финансијско право);
▪▪ Проф. др Драгутин Шошкић (Основи економије);
▪▪ Проф. др Алекса Милојевић (Основи економије, Јавне финансије
и финансијско право);
▪▪ Проф. др Мирољуб Лабус (Основи економије);
▪▪ Проф. др Зоран Мастило (Основи економије);
▪▪ Проф. др Гашо Мијановић (Уставно право, Политички системи);
▪▪ Проф. др Миле Дмичић (Уставно право);
▪▪ Проф. др Илија Бабић (Грађанско право, Породично право, Облигационо право, Увод у грађанско право, Стварно право);
▪▪ Проф. др Слободан Панов (Насљедно право);
▪▪ Проф. др Дејан Ђурђевић (Насљедно право);
▪▪ Проф. др Олга Јовић Прлаиновић (Породично право);
▪▪ Проф. др Нина Планојевић (Грађанско право);
▪▪ Проф. др Митар Кокољ (Кривично право, Криминологија са пенологијом);
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▪▪ Проф. др Милош Бабић (Кривично право);
▪▪ Проф. др Наташа Делић (Кривично право);
▪▪ Проф. др Борислав Петровић (Кривично право I, Кривично право II, Криминологија са пенологијом);
▪▪ Проф. др Богдан Лозa (Облигационо право);
▪▪ Проф. др Миодраг Орлић (Облигационо право);
▪▪ Проф. др Бранко Мораит (Облигационо право);
▪▪ Проф. др Ђорђе Николић (Облигационо право);
▪▪ Доц. др Биљана Петровић (Облигационо право, Стварно право);
▪▪ Доц. др Ненад Тешић (Облигационо право);
▪▪ Проф. др Дубравка Алагић (Међународно јавно право, Међународно приватно право);
▪▪ Проф. др Миленко Крећа (Међународно јавно право);
▪▪ Проф. др Борис Кривокапић (Међународно јавно право);
▪▪ Проф. др Филип Турчиновић (Међународно јавно право);
▪▪ Проф. др Бојан Милисављевић (Међународно јавно право);
▪▪ Проф. др Војислав Ђурђић (Кривично процесно право);
▪▪ Проф. др Загорка Јекић (Кривично процесно право);
▪▪ Проф. др Мило Бошковић (Криминологија са пенологијом, Криминалистика, Прекршајно право);
▪▪ Проф. др Снежана Соковић (Криминологија);
▪▪ Проф. др Ново Плакаловић (Јавне финансије и финансијско право);
▪▪ Проф. др Александар Стојановић (Јавне финансије и финансијско право);
▪▪ Проф. др Раденко Вуковић (Правна медицина);
▪▪ Проф. др Ратко Ковачевић (Правна медицина);
▪▪ Проф. др Михајло Велимировић (Привредно право);
▪▪ Проф. др Витомир Поповић (Право привредних друштава, Пословно право);
▪▪ Проф. др Вук Радовић (Право привредних друштава, Пословно право);
▪▪ Проф. др Драгољуб Кавран (Управно право);
▪▪ Проф. др Петар Кунић (Управно право);
▪▪ Проф. др Мирјана Рађеновић (Управно право);
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▪▪ Проф. др Ранко Кеча (Грађанско процесно право);
▪▪ Проф. др Боривоје Шундерић (Радно право);
▪▪ Проф. др Александар Петровић (Радно и социјално право);
▪▪ Проф. др Млађан Мандић (Радно и социјално право, Увод у право);
▪▪ Доц. др Слободанка Перић Ковачевић (Радно и социјално право);
▪▪ Проф. др Слободан Марковић (Ауторско право и право индустријске својине);
▪▪ Проф. др Владислав Ђорђевић (Ауторско право и право индустријске својине);
▪▪ Проф. др Владимир Чоловић (Међународно приватно право);
▪▪ Доц. др Борислав Граховац (Међународно приватно право);
▪▪ Доц. др Љубинко Митровић (Прекршајно право);
▪▪ Доц. др Татјана Думитрашковић (Енглески језик);
▪▪ Мр Свјетлана Огњеновић (Енглески језик);
▪▪ Проф. Славица Јевтовић-Анђелић (Енглески језик);
▪▪ Проф. Савета Буха (Латински језик);
▪▪ Проф. Митар Петровић (Латински језик).
Међу професорима нашег факултета, значајан је број оних који
су радили на Правном факултету Универзитета у Сарајеву: проф.
др Богдан Лоза, проф. др Гашо Мијановић, проф. др Михајло Велимировић, проф. др Дубравка Алагић, проф. др Вера Чучковић,
проф. др Милан Томић, проф. др Милимир Мучибабић, проф. др
Радомир В. Лукић, проф. др Драгана Кнежић-Поповић, проф. др
Милош Бабић, проф. др Митар Кокољ.
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ДЕКАНИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Правним факултетом до 1992. године руководила су 23 декана:
Проф. др Александар Соловјев			
Проф. др Драгомир Крндија			
Проф. др Владо Јокановић				
Проф. др Стеван Јакшић				
Проф. др Хамдија Ћемерлић			
Проф. др Самуел Камхи				
Проф. др Драгомир Крндија			
Проф. др Стеван Јакшић				
Проф. др Војислав Спаић				
Проф. др Ананије Илић				
Проф. др Хамдија Ћемерлић			
Проф. др Бошко Перић				
Проф. др Александар Стајић			
Проф. др Мустафа Камарић			
Проф. др Михајло Илић				
Проф. др Самуел Камхи				
Проф. др Ђорђо Самарџић				
Проф. др Фуад Мухић				
Проф. др Звонимир Стенек				
Проф. др Михајло Велимировић			
Проф. др Богдан Лоза				
Проф. др Авдо Сућеска				
Проф. др Славица Крнета				
Проф. др Бранко Чалија				
Проф. др Власта Хорват				
Проф. др Ибрахим Фестић				

1947–1949.
1949–1950.
1950–1951.
1951–1952.
1952–1954.
1954–1955.
1955–1957.
1957–1958.
1958–1959.
1959–1960.
1960–1962.
1962–1964.
1964–1965.
1965–1967.
1967–1969.
1969–1971.
1971–1975.
1975–1978.
1978–1980.
1980–1982.
1982–1984.
1984–1986.
1986–1988.
1988–1989.
1989–1990.
1990–1992.

Након што је Факултет обновио рад 1994. године, декани су били:
Проф. др Богдан Лоза 				
Проф. др Радомир В. Лукић			
Проф. др Драган Пантић				
Проф. др Дијана Марковић-Бајаловић		
Проф. др Зоран Николић				
Проф. др Милан Томић				
Проф. др Радомир В. Лукић			

1994–1999.
1999–2006.
2006–2006.
2006–2008.
2008–2010.
2010–2014.
2014–
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НАСТАВНО-НАУЧНИ ПРОЦЕС ПРИЈЕ БОЛОЊСКЕ
РЕФОРМЕ
Основни студиј
Прије преласка на тзв. болоњски систем студирања, основни студиј
на Правном факултету трајао је четири године (осам семестара), а његовим завршетком студент је стицао академску титулу и стручни назив
дипломираног правника. Настава на основном студију у периоду од
школске 1994/1995. до школске 2007/2008. године изводила се у складу са важећим Наставним планом Правног факултета Српско Сарајево
– Пале, а према распореду предавања и вјежби који се утврђивао за
сваку школску годину. Овај наставни план био је усклађен са Законом
о универзитету. Према овом старом режиму основног студија, наставни предмети су организовани као двосеместрални, изузев Насљедног
права, Породичног права, Криминологије са пенологијом, Правне медицине и Политичких система.
Постдипломски студиј
Постдипломски магистарски студиј трајао је двије године (четири
семестра), а студент га је завршавао израдом и одбраном магистарског
рада. Завршетком послиједипломског студија, студент је стицао академску титулу и научни степен магистра правних наука. Настава на
постдипломском студију одвијала се у складу са Наставним планом и
програмом постдипломских магистарских студија, који се реализовао
од школске 2007/2008. године у оквиру два смјера: правосудни и пословноправни. У оквиру правосудног смјера постојали су грађанскоправни и кривичноправни смјер. Заједнички предмети за правосудни и
пословноправни смјер били су Методологија друштвених наука, Методологија правних наука и Енглески језик за правнике.
У току друге године, студенти су имали обавезу да израде и одбране
један семинарски рад из предмета по избору на свим смјеровима постдипломских магистарских студија.
У школској 2009/2010. години, усвојен је нови Наставни план и
програм на магистарским студијима. Према њему наставни процес се
одвијао у оквиру шест смјерова: теоријскоправни смјер, римско право и историја државе и права, међународноправни смјер, јавноправни
смјер, кривичноправни смјер и грађанскоправни смјер. У односу на
стари програм постдипломских магистарских студија, прва година је
остала непромијењена.
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Након што је Правни факултет у академској 2011/2012. години покренуо други циклус студија (мастер студиј) по тзв. болоњском систему, окончано је извођење наставе на постдипломском магистарском
студију, али су студенти, у складу са Законом о високом образовању,
имали право да пријављују и бране магистарске тезе.
На Правном факултету су одбрањене тридесет двије магистарске тезе
и осам докторских дисертација. У овом тренутку, магистарске тезе је
пријавило још 30 кандидата, а докторске дисертације шест кандидата.

Диплoмирaни студeнти
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ПРЕЛАЗАК НА НАСТАВНУ ДЈЕЛАТНОСТ
У СКЛАДУ СА БОЛОЊСКИМ ПРИНЦИПИМА
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, школске
2007/2008. године, у складу са Дозволом за рад (бр. 07.2-9485/07, од
25. децембра 2007) и Дозволом за рад Универзитета у Источном Сарајеву (бр. 07.023-3899/09, од 22. јуна 2009), издатим од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, започео је са наставним процесом у складу са Болоњском декларацијом, уписујући прву
генерацију студената на први циклус студија. Од тада па до данас,
Факултет успјешно реализује наставу на првом циклусу, а од школске 2011/2012. године креће настава и на другом циклусу студија. Захваљујући квалитетном кадру и традицији дугој 70 година, успјешно
смо извели више генерација дипломираних студената по новом наставном плану и програму.
Први циклус студија

Прaвни фaкултeт дoчeкуje нoвe студeнтe ружaмa

Први циклус студија на Правном факултету усклађен је са Законом
о високом образовању Републике Српске, те са болоњским принципима. Изводи се као студијски програм Право, и то у сједишту Факултета
на Палама, те у одјељењима ван сједишта у Бијељини и Сребреници.
Студије трају четири године (осам семестара), носе 240 ECTS бодова,
а њихов успјешан завршетак доноси диплому високе школске спреме и
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академску титулу и стручно звање дипломирани правник – 240 ECTS.
Студијски програм се изводи кроз различите облике активне наставе
и ангажовања студената, што укључује предавања, вјежбе, израду семинарских радова, колоквијуме, консултативну наставу, менторски рад,
самосталан рад студената итд. У посљедње вријеме, у наставу се као
облик рада уводе и правне клинике из различитих области.
Наставу на првом циклусу изводи укупно 43 наставника и сарадника, од чега 18 наставника у радном односу са пуним и непуним радним временом (од овог броја, Правни факултет није матични за четири наставника Универзитета у Источном Сарајеву), три
наставника у допунском радном односу, једанаест наставника у
хонорарном односу и једанаест сарадника (Правни факултет није
матични једном сараднику Универзитета у Источном Сарајеву.
Посебно охрабрује чињеница да успјешно стасава наставно-научни подмладак, јер је у 2016. години четворо виших асистената
бирано у звање доцента, још један виши асистент требало би да
буде биран у доцентско звање до краја ове године, а очекујемо да
још двоје виших асистената почетком 2017. године такође буде
бирано у прво наставничко звање.

Студентска служба на Палама

Услови за упис на први циклус студија су завршено четворогодишње средњошколско образовање у Босни и Херцеговини, или еквиваленто образовање у иностранству, те положен пријемни испит, који
се састоји од израде писменог рада на задату тему из српског језика.
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Од школске 2007/2008. године, на Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву уписано је 2378 студената који су укључени у
наставни процес у складу са болоњским принципима.
Студије се изводе према лиценцираном студијском програму (наставном плану и програму). Предмети су једносеместрални, те прилагођени модерним потребама у образовању једног правника. У доњој
табели дат је приказ наставног плана за све четири године првог циклуса студија, заједно са седмичним оптерећењем студената.
I. ГОДИНА
Зимски семестар

Љетњи семестар

предав.

вјежбе

предав.

3

2

ECTS
зим.
сем.

ECTS
љет.
сем.

Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Teoрија
државе

2.

Теорија
права

3.

Национална
правна
историја

3

2

7

4.

Римско
право

4

2

8

5.

Социологија

3

1

7

6.

Општа
правна
историја

3

2

6

7.

Увод у
грађанско
право

3

2

7

8.

Основи
економије

3

1

6

9.

Енглески
језик

3

1

4

15

8

УКУПНО:
седмично
семестрално

20

8
3

13

7
20

225

2

23
105

300

вјежбе

ECTS
оба
сем.

225

120
345

7

30

30

60

II. ГОДИНА
ECTS
зим.
сем.

ECTS
љет.
сем.

Зимски семестар

Љетњи семестар

предав.

вјежбе

предав.

Стварно
право

3

2

7

2.

Кривично
право I

3

2

8

3.

Породично
право

3

2

6

4.

Уставно
право I

3

2

6

5.

Уставно
право II

3

2

7

6.

Кривично
право II

3

2

8

7.

Економска
политика
и европске
интеграције

3

1

7

8.

Насљедно
право

4

2

8

9.

Eнглески
језик II

Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

УКУПНО:
седмично
семестрално

3

1

15

9

3
13

24
225

7
20

135
360

вјежбе

ECTS
оба
сем.

180

120

30

30

60

300
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III. ГОДИНА
Зимски семестар

Љетњи семестар

предав.

вјежбе

предав.

3

2

ECTS
зим.
сем.

ECTS
љет.
сем.

Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Кривично
процесно право –
општи дио

2.

Кривично
процесно право –
посебни дио

3.

Облигационо
право – општи
дио

3

2

8

4.

Криминалистика

3

1

5

5.

Изборни предмет

2

1

3

6.

Финансије и
финансијско
правo

3

2

7

7.

Облигационо
право –
посебни дио

3

2

6

8.

Криминологија са
пенологијом

3

1

4

9.

Право
привредних
друштава

4

2

7

10.

Међународно
јавно право

3

2

6

16

9

УКУПНО: седмично

семестрално

7

3

14

8
22

210
330

1. Правно нормирање
2. Правна информатика

2

25
120

Листа изборних предмета:

22

вјежбе

ECTS
оба
сем.

240

135
375

7

30

30

60

IV. ГОДИНА
Зимски семестар

Љетњи семестар

предав.

вјежбе

предав.

3

2

ECTS
зим.
сем.

ECTS
љет.
сем.

Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Грађанско
процесно право I

2.

Грађанско
процесно право II

3.

Управно право –
материјални дио

4.

Управно право
– процесни дио

5.

Међународно
приватно
право

3

2

5

6.

Пословно право
(Уговори у
привреди и
хартије од
вриједности)

4

1

5

7.

Институције и
право ЕУ

3

1

4

8.

Радно и
социјално право

3

2

6

9.

Право
интелектуалне
својине

3

2

6

10.

Изборни
предмет

11.

Прекршајно
право

УКУПНО: седмично

семестрално

вјежбе

7
3

3

2

1
2

0

18

7

2

1

14

9
23

105

7

3

25
270

8
6

3

2

ECTS
оба
сем.

210

375

135

3

30

30

60

345

Листа изборних предмета:						
1. Међународно кривично право
2. Стечајно право
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Други циклус студија
Прва генерација студената уписана је на други циклус студија у школској 2011/2012. години. Настава је извођена на студијском програму Право.
Од школске 2016/2017. године други циклус студија је реформисан,
тако да се настава изводи на студијском програму Право, при чему се
студенти опредјељују за један од смјерова: Јавно право, Грађанско
право (са два модула: Грађанско право и Пословно право) или Кривично право. Студиј траје једну академску годину (два семестра), са
укупно 60 ECTS бодова. Студијски програм се изводи кроз различите
облике наставе, а предвиђена је и израда завршног („мастер“) рада.
По завршетку студија, студенти стичу академску титулу и стручно
звање мастер права.
Услов за упис на други циклус студија јесте завршен први циклус
студија на правном факултету са стечених 240 ECTS бодова.
Општи циљеви који треба да буду остварени кроз реализацију студијског програма су: ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова из области права; ангажовање наставног кадра са
признатим научним резултатима; стручно-научна припремљеност кандидата за наставак образовања, трећи циклус студија (докторат).
Сви предмети су једносеместрални, те подобни за овај степен образовања, као предуслов за упис докторских студија одговарајућег ус-

Студентска служба у Бијељини
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мјерења. У доњој табели дат је приказ наставног плана другог циклуса
студија, са седмичним оптерећењем студената.
На другом циклусу студија досад је одбрањено 15 завршних („мастер“) радова, а у поступку израде је још 12.
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – „МАСТЕР“ СТУДИЈ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРАВО
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЈАВНО ПРАВО
Зимски семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Семестар
I (IX)
ПР

В

ECTS

Методологија права са основама методологије
научно-истраживачког рада

3

2

10

2.

Упоредно уставно право

3

2

10

3.

Изборни предмет

3

2

10

4.

Израда семинарских радова

5

УКУПНО

14

6

30

20

Љетни семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Семестар
II (X)
ПР

В

ECTS

Изборни предмет

3

2

10

2.

Завршни мастер рад

13

3.

Израда семинарског рада

2

УКУПНО

20

18

2
20

30

25

Листа изборних предмета
Уставноправна група предмета (студент бира два предмета)
1. Уставно судство
2. Изборно право
3. Међународноправна заштита људских права и слобода
Управноправна група предмета (студент бира два предмета)
1. Судска контрола управе
2. Акти управе и управне процедуре
3. Пореско право
Радноправна група предмета
1. Радни спорови						
2. Колективни уговори о раду
			
Правноисторијска група предмета		
1. Уставна историја Србије 1804–1914. године
2. Црква и држава (идеје и институције)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАЂАНСКО ПРАВО
Модул Грађанско право
Зимски семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

ПР

В

ECTS

Методологија права са основама методологије
научно-истраживачког рада

3

2

10

2.

Правни послови грађанског права

3

2

10

3.

Изборни предмет

3

2

10

4.

Израда семинарских радова

5

УКУПНО

26

С е м е с т а р I (IX)

14

6
20

30

Љетни семестар

Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Семестар
II (X)
ПР

В

ECTS

Теорија ванпарничног поступка

3

2

10

2.

Завршни мастер рад

13

3.

Израда семинарског рада

2

20

18

УКУПНО

2
20

30

Листа изборних предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правосудно организационо право
Нотаријално право		
Стварноправно обезбјеђење потраживања			
Теорија извршног поступка				
Облигационо право – Уговорна одговорност за штету
Права дјетета
Имовински односи супружника

Деканат
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Модул Пословно право
Зимски семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Семестар
I (IX)
ПР

В

ECTS

Методологија права са основама методологије
научно-истраживачког рада

3

2

10

2.

Међународно и упоредно право друштава

3

2

10

3.

Изборни предмет

3

2

10

4.

Израда семинарских радова

5

УКУПНО

14

6

30

20

Љетни семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

ПР

В

ECTS

Међународно привредно право

3

2

10

2.

Завршни мастер рад

13

3.

Израда семинарског рада

2

УКУПНО

Листа изборних предмета
1. Право конкуренције
2. Берзанско право
3. Стечајно право
4. Арбитражно право
5. Међународни промет услуга
6. Међународно приватно право ЕУ
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Семестар
II (X)

20

18

2
20

30

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КРИВИЧНО ПРАВО
Зимски семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Семестар
I (IX)
ПР

В

ECTS

Методологија права са основама методологије
научно-истраживачког рада

3

2

10

2.

Малољетничко кривично право

3

2

10

3.

Изборни предмет

3

2

10

4.

Израда семинарских радова

5

УКУПНО

14

6
20

30

Љетни семестар
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Семестар
II (X)
ПР

В

ECTS

Изборни предмет

3

2

10

2.

Завршни мастер рад

13

3.

Израда семинарског рада

2

УКУПНО

20

18

2
20

30

Листа изборних предмета:
Листа 1 (зимски семестар)				
1. Виктимологија
2. Упоредно кривично право
Листа 2 (љетни семестар)
1. Право извршења кривичних санкција
2. Организовани криминалитет
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Трећи циклус студија
Трећи циклус студија за стицање академске титуле и научног звања
доктора правних наука још увијек није основан, но предвиђено је његово лиценцирање у наредној школској години. Студије ће бити организоване у складу са Законом о високом образовању и болоњским принцима, кроз различита усмјерења, а све с циљем постизања европских
стандарда у образовању доктора наука.

Зборници са научних скупова
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УПРАВЉАЊЕ ФАКУЛТЕТОМ
Органи Факултета су Наставно-научно вијеће, као стручни орган и
декан, као орган руковођења. Наставно-научно вијеће чине наставници
и сарадници који су у радном односу са пуним радним временом на
Универзитету у Источном Сарајеву, а држе наставу на Правном факултету, као и представници студената свих циклуса студија, којих не може
бити мање од 15 % од укупног броја чланова Вијећа. У овом тренутку,
Наставно-научно вијеће Правног факултета броји 30 члановa, од тога
пет редовних професора, четири ванредна професора, шест доцената,
шест виших асистената, два асистента, једног предавача – наставника
енглеског језика, те шест представника студената.
Декан Правног факултета је проф. др Радомир В. Лукић, продекан
за научно-истраживачки рад је проф. др Горан Марковић, а продекан
за наставу доц. др Младенка Говедарица. Секретар Факултета је дипл.
правник Вера Пејовић.
Као и сви факултети у саставу Универзитета у Источном Сарајеву,
Правни факултет има свог представника у Сенату Универзитета. Бира
га Наставно-научно вијеће Факултета из реда наставника у радном односу на Универзитету у Источном Сарајеву, који изводе наставу на нашем факултету. У овом тренутку Правни факултет у Сенату Универзитета у Источном Сарајеву представља проф. др Горан Марковић.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА
Адекватна организациона структура Факултета треба да омогући
обављање његових дјелатности. Структуру чине организационе јединице које обезбјеђују континуирано обављање наставно-научног рада,
научно-истраживачког рада, административно-техничких послова и
праћење квалитета. Организациону структуру Факултета чине: катедре, Секретаријат и библиотека.
Организациона структура је заснована на Закону о високом образовању Републике Српске, Правилнику о систематизацији и организацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву и Пословнику о раду Наставно-научног вијећа Правног факултета
Катедре
Катедре су наставно-научне јединице које чине наставници и сарадници који одржавају наставу на сродним наставним предметима.
Њихов задатак је да се старају о одвијању и унапређењу наставно-научног и научно-истраживачког рада, доприносе развоју научних дисциплина у свом саставу и брину о наставно-научном усавршавању и
напредовању наставника и сарадника.
На Правном факултету тренутно има шест катедри. То су катедре за: грађанско право; кривично право; историју државе и права;
међународно право; правну теорију и јавно право; и правно-економске науке. Према одлуци Сената Универзитета у Источном Сарајеву,
усвојеној прије него што је лиценциран нови студијски програм на
другом циклусу студија на Правном факултету, наставни предмети су
разврстани у катедре како слиједи.
Катедра за грађанско право
▪▪ Увод у грађанско право
▪▪ Стварно право
▪▪ Породично право
▪▪ Насљедно право
▪▪ Облигационо право – општи дио
▪▪ Облигационо право – посебни дио
▪▪ Право привредних друштава
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▪▪ Грађанско процесно право (Грађанско процесно право I, Грађанско процесно право II)
▪▪ Право интелектуалне својине
▪▪ Пословно право
▪▪ Међународно приватно право
▪▪ Стечајно право
▪▪ Правни послови грађанског права
▪▪ Правосудно организационо право
▪▪ Право конкуренције
▪▪ Нотаријално право
▪▪ Међународно привредно право
▪▪ Права дјетета
Предмети са других факултета који припадају катедри:
▪▪ Привредно право (Економски факултет, Пале)
▪▪ Међународно пословно уговарање (Економски факултет, Пале)
▪▪ Међународни пословни уговори (Економски факултет, Пале)
▪▪ Дигитална економија и интелектуална својина (Економски факултет, Пале)
▪▪ Право у дигиталној економији (Факултет пословне економије,
Бијељина)
▪▪ Пословно право (Факултет пословне економије, Бијељина)
▪▪ Ваздухопловно право (Саобраћајни факултет, Добој)
▪▪ Саобраћајно право (Саобраћајни факултет, Добој)
Катедра за кривично право
▪▪ Кривично право I
▪▪ Кривично право II
▪▪ Кривично процесно право – општи дио
▪▪ Кривично процесно право – посебни дио
▪▪ Криминологија са пенологијом
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▪▪ Криминалистика
▪▪ Правна медицина
▪▪ Међународно кривично право
▪▪ Прекршајно право
▪▪ Малољетничко кривично право
▪▪ Организовани криминалитет
Катедра за историју државе и права
▪▪ Национална правна историја
▪▪ Општа правна историја
▪▪ Римско право
Катедра за међународно право
▪▪

Међународно јавно право

▪▪

Институције и право Европске уније

▪▪

Међународно хуманитарно право

▪▪

Међународна заштита људских права и слобода

Предмети са других факултета који припадају катедри:
▪▪ Институције Европске уније (Факултет пословне економије,
Бијељина)
▪▪ Право Европске уније (Факултет пословне економије, Бијељина)
Катедра за правну теорију и јавно право
▪▪ Теорија државе
▪▪ Теорија права
▪▪ Уставно право I
▪▪ Уставно право II
▪▪ Управно право – материјални дио
▪▪ Управно право – процесни дио
▪▪ Радно и социјално право
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▪▪ Методологија правних наука
▪▪ Правно нормирање
▪▪ Међународно радно право
▪▪ Упоредно уставно право
▪▪ Акти управе и управне процедуре
▪▪ Радни спорови
▪▪ Правна информатика
Предмети са других факултета који припадају катедри:
▪▪ Е – јавна управа (Економски факултет, Пале)
▪▪ Електронска јавна управа (Економски факултет, Пале)
▪▪ Пензијско и здравствено осигурање (Економски факултет, Пале)
▪▪ Правни прописи у заштити животне средине (Технолошки факултет, Зворник)
▪▪ Пензионо и здравствено осигурање (Факултет пословне економије, Бијељина)
Катедра за правно-економске науке
▪▪ Основи економије
▪▪ Економска политика и европске интеграције
▪▪ Финансије и финансијско право
Предмети који се изучавају на Правном факултету, а који припадају другим матичним факултетима и катедрама су: Енглески
језик, Енглески језик II и Социологија, који су матични на Филозофском факултету.
Секретаријат
Секретаријат је скупни назив за разноврсна радна мјеста и
функције којима се обављају правни, административно-технички и
материјално-финансијски послови. Овим пословима руководи секретар Правног факултета. Под руководством секретара Факултета
налазе се и Студентска служба и Служба за материјално-финансијске послове.
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Напријед наведене послове и функције обављају сљедећи запослени:
Секретар факултета
Технички секретар
Стручни сарадник за студентска питања
I и II циклуса студија
Стручни сарадник за студентска питања
I и II циклуса студија
Стручни сарадник за студентска питања
I и II циклуса студија
Стручни сарадник за студентска питања
I и II циклуса студија
Стручни сарадник за студентска питања
I и II циклуса студија
Стручни сарадник за студентска питања
I и II циклуса студија
Стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене послове
Стручни сарадник за информатичку подршку ОЈ
Стручни сарадник за наставу
Предсједник Библиотечког одбора
Библиотекар
Библиотекар
Књижничар
Возач-курир
Вoзач-курир
Возач-курир
Кућни мајстор
Рецепционер-портир
Чувар
Чувар
Чувар
Спремачица
Спремачица
Спремачица
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Вера Пејовић
Магдалена Макљеновић
Новка Таушан (Пале)
Драгана Симић (Пале)
Драгиша Станишић (Пале)
Петра Бошњаковић (Бијељина)
Биљана Радовановић (Бијељина)
Радослав Вучетић (Сребреница)
Саша Симанић
Катарина Жарковић
Весна Симанић
Доц. др Димитрије Ћеранић
Ведрана Благојевић
Драгана Полуга
Жељка Самарџија
Зоран Полуга
Градиша Шкорић
Радомир Кошутић
Михајло Михајловић
Биљана Самарџија
Ненад Радовић
Боро Пандуревић
Ненад Драганић
Виолета Косић
Анђелка Максимовић
Добра Ћубић

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА И ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
Научно-истраживачка дјелатност
Научно-истраживачка дјелатност Правног факултета у послијератном периоду остваривана је организовањем научних скупова. Организовање научних скупова на којима учествују еминентни представници
правне науке и струке постала је једна од приоритетних дјелатности Факултета почев од 2010. године. На Правном факултету је организовано
осам научних скупова и један научно-стручни семинар. Научни скупови
су обично одржавани поводом обиљежавања Дана Правног факултета.
Први научни скуп, одржан је 1. и 2. јуна 2007. године, на тему
Примјена закона о парничном поступку у Босни и Херцеговини и региону, и имао је карактер националног скупа са међународним учешћем.
Уз учешће референата из Босне и Херцеговине, запажена излагања су
имали учесници из Србије, Хрватске и Словеније. Укупно су своје радове изложила 24 референта. Резултат овог научног скупа био је зборник радова са истим насловом, у коме је објављено 25 реферата. Уредник зборника била је проф. др Ранка Рачић.
Други научни скуп одржан је 29. и 30. октобра 2010. године на Палама, на тему Актуелност и значај људских права и слобода. У раду
скупа учествовала су 33 истакнута стручњака из области правних и
социолошких наука, са универзитета из Босне и Херцеговине, Србије и
Црне Горе, као и представници институција које се баве заштитом људских права. Истоимени зборник радова са овог научног скупа садржи
27 реферата. Уредник зборника радова био је доц. др Горан Марковић.
Трећи научни скуп одржан је 29. октобра 2011. године и био је посвећен јубилеју, 65. годишњици Факултета. Имао је карактер међународног скупа, а у оквиру опште теме Начела и вриједности правног
система – норма и пракса истакнути правни теоретичари су анализирали нека од основних начела и вриједности на којима почива модерни
правни систем, указали на тешкоће и недостатке њиховог правног нормирања и примјене у пракси и предложили нова рјешења која ће допринијети њиховој бољој и пунијој примјени. У раду скупа учествовала су
42 референта. Истоимени зборник радова са научног скупа садржи 46
реферата. Зборник радова је уредио доц. др Горан Марковић.
Четврти научни скуп одржан је у јуну 2012. године, у сарадњи са Омбудсманом за дјецу Републике Српске и Гендер центром Владе Републике Српске. Назив скупа је био Права дјетета и равноправност полова
– између нормативног и стварног, и ово је био први скуп у региону на
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Oтвaрaњe нaучнoг скупa “Нaчeлa и вриjeднoсти прaвнoг систeмa - нoрмa и прaксa”,
кojи je oдржaн 2011. гoдинe

коме су заједнички обрађиване ове теме. На скупу су изложена 34 реферата, колико их је објављено и у истоименом зборнику. Организујући
овај скуп, Правни факултет је учинио пионирски корак у бављењу овим

Oтвaрaњe нaучнoг скупa “Прaвa дjeтeтa и рaвнoпрaвнoст пoлoвa”, кojи je oдржaн
2012. гoдинe

недовољно истраженим и цијењеним темама, повезујући науку и праксу.
Уредник зборника радова био је доц. др Горан Марковић.
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У октобру 2012. године, поводом Дана факултета, одржан је пети научни скуп, на тему „Хармонизација грађанског права у региону“. У раду скупа учествовало је 25 референата, а реферати су излагани у неколико секција: Историјско насљеђе грађанског права, Хармонизација и унификација
грађанског права, Позитивно грађанско право, Право друштава, Грађанско
процесно право и грађанскоправни односи са елементом иностраности. У
зборнику радова са овог скупа штампано је 26 реферата. Уредник зборника
радова била је проф. др Дијана Марковић Бајаловић.
Шести научни скуп одржан је у октобру 2013. године, а тема је била
„Владавина права и правна држава у региону“. На овом међународном
научном скупу, реферате је изложило 50 референата, а у истоименом
зборнику радова објављено је 57 реферата. Реферати садрже свеобухватну анализу начела владавине права и правне државе, њиховог историјског развоја, теоријског и филозофског основа. Анализиран је низ
правних института који треба да допринесу остварењу начела владавине
права. Зборник радова уредио је доц. др Горан Марковић.
Исте године, у сарадњи са IRZ фондацијом (Њемачка фондација за
међународну правну сарадњу) и Њемачко-босанскохерцеговачким удружењем правника, Правни факултет је организовао „Пети дан њемачког
права у Босни и Херцеговини“, на коме је седам професора нашег и других факултета одржало предавања на одабране теме, у оквиру опште
теме која се односила на антидискриминационо право.

Oтвaрaњe нaучнoг скупa “Oднoс прaвa у рeгиoну и прaвa Eврoпскe униje”, oдржaнoг
2014. гoдинe

Седми научни скуп одржан је у октобру 2014. године, на тему Однос
права у региону и права Европске уније. У раду научног скупа учество-
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вала су 53 референта из скоро свих бивших југословенских република.
Зборник радова са овог скупа, чији уредник је проф. др Горан Марковић, садржи 67 реферата, штампаних на око 1.100 страна.

Осми научни скуп посвећен је двадесетој годишњици Дејтонског
мировног споразума. У раду скупа учествовало је 60 референата, који
су излагали реферате у неколико секција. Учесници научног скупа
били су професори и асистенти већег броја правних факултета из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Црне Горе и Македоније. Уредник зборника радова, чије објављивање припремамо, је проф. др Радомир В. Лукић, а замјеник уредника проф. др Горан Марковић.
Издавачка дјелатност
Почеци издавачке дјелатности Правног факултета Универзитета у
Источном Сарајеву имају доста сличности са почецима издавачке дјелатности Правног факултета Универзитета у Сарајеву у првим годинама
његовог рада. Наиме, у оба случаја сами почеци наставне дјелатности
нису праћени издавањем уџбеника. На Правном факултету у Сарајеву, у
почетку су коришћени уџбеници из Београда и Загреба, а 1962. године
објављен је први уџбеник у издању овог факултета. Будући да је Правни факултет у Источном Сарајеву обновио рад у ратним условима, није
било могућности за издавање властитих уџбеника, него су коришћени
уџбеници са правних факултета из Србије. Међутим, већ од 2000. године, Правни факултет почиње издавати уџбенике својих професора.
Издавачка дјелатност Правног факултета обновљена је 1999. године, објављивањем првог броја Зборника радова Правног факултета у
Српском Сарајеву. Она је настављена и развијена наредних година, а
огледала се у објављивању уџбеника, монографија и зборника радова.
Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву
Посебан значај за издавачку дјелатност има Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, часопис за правне и друштвене науке, који
наставља традиције Годишњака Правног факултета у Сарајеву и Зборника радова Правног факултета у Источном Сарајеву. Први број Годишњака, тада Историјско-правног зборника, издат је 1949. године, под
уредништвом проф. др Милоша Бајића. Осим њега, у Редакционом одбору били су проф. др Александар Соловјев, проф. др Владо Јокановић и
Мирослав Ђорђевић. У првом броју „Годишњака“, своје радове објавили
су: професори Драгомир Крндија, Милош Бајић, Леонида Лучић, Ананије
Илић, Војислав Спајић, Бошко Перовић, затим доценти Алија Силајџић,
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Драгољуб Димитријевић, Хамид Филиповић, Стјепан Ловреновић, те сарадници Ахмет Салчић, Миливоје Ерић и Мишо Семијан. Часопис је 1953.
године промијенио назив у Годишњак Правног факултета у Сарајеву.

Гoдишњaк и збoрници сa нaучних скупoвa

Након објављивања пет бројева Зборника радова Правног факултета
у Источном Сарајеву, Наставно-научно вијеће Правног факултета школске 2009/2010. године донијело је одлуку да Зборник радова прерасте
у Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву. Није у питању
само промјена назива већ и концепције, с циљем да Годишњак постане
један од водећих регионалних научних часописа из области права. Годишњак испуњава стандарде које је Министарство науке и технологије
Републике Српске дефинисало за издавање научних часописа, а странице
часописа су отворене свим домаћим и страним ауторима, који језиком
струке и науке имају право и могућност да износе своје ставове, идеје,
критике и приједлоге.
Главни и одговорни уредник Годишњака је проф. др Оливер Антић,
а Редакцију чине још: проф. др Миленко Крећа, проф. др Зоран Стојановић, проф. др Слободан Марковић, проф. др Милан Томић, проф. др
Ранка Рачић, проф. др Дијана Марковић-Бајаловић и проф. др Горан
Марковић. Секретар Редакције је доц. др Димитрије Ћеранић.
У Међународном издавачком савјету налазе се:
▪▪ Prof. dr Zehra Odyakmaz, Gazy University, Economical &
Administrative Sciences Faculty, Ankara, Turkish Republic;
▪▪ Andrew Pote, Lawyer, LL.B. (Hons), Barrister, England;
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▪▪ Prof. dr Lydia N. B. T. Nunes, University of Sao Paolo, Faculty of
Law, Sao Paolo, Brasil;
▪▪ Prof. dr Darko Darovec, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Koper, Slovenija.
Издања Правног факултета у Источном Сарајеву
Правни факултет до сада је објавио сљедећа издања:
Уџбеници
▪▪ Лоза, Богдан: Облигационо право: посебни дио, 2000.
▪▪ Антић, Оливер: Насљедно право, 2001.
▪▪ Велимировић, Михаило: Привредно право, 2001.
▪▪ Војиновић, Новица: Национална историја државе и права, 2001.
▪▪ Симовић, Миодраг: Кривично процесно право, 2001.
▪▪ Стојановић, Зоран: Кривично право: посебни дио, 2001.
▪▪ Николић, Зоран: Социологија, 2002.
▪▪ Стјепановић, Станка: Практикум из породичног права, 2002.
▪▪ Чоловић, Владимир: Практикум за међународно приватно право, 2002.
▪▪ Младеновић, Марко, Стјепановић, Станка, Живановић, Милорад: Породично право, 2003.
▪▪ Пантић, Драган: Општа правна историја, 2003.
▪▪ Станојевић, Обрад: Римско право, 2003.
▪▪ Јекић, Загорка, Шкулић, Милан: Кривично процесно право, 2005.
▪▪ Марковић-Бајаловић, Дијана: Привредне организације, 2005.
▪▪ Николић, Зоран: Социологија, 2005.
▪▪ Кркљуш, Љубомирка: Правна историја српског народа, 2007.
▪▪ Марковић, Слободан: Право интелектуалне својине, 2007.
▪▪ Николић, Зоран: Социологија моћи, 2007.
▪▪ Николић, Зоран: Увод у социологију права, 2008.
▪▪ Николић, Зоран: Социологија са елементима социологије права, 2008.
▪▪ Мандић, Млађен: Радно право, 2009.
▪▪ Симоновић, Бранислав, Пена, Урош: Криминалистика, 2010.
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▪▪ Симовић, Миодраг: Кривично процесно право: посебни дио, 2011.
▪▪ Марковић-Бајаловић, Дијана: Право привредних друштава, 2011.
▪▪ Миладиновић, Зоран: Право интелектуалне својине, 2012.
▪▪ Бабић, Слободан, Томић, Милан: Основи економије, 2013.
▪▪ Рачић, Ранка: Ванпарнично процесно право, 2013.
▪▪ Симовић, Миодраг: Међународно кривично право, 2013.
▪▪ Симовић, Миодраг: Кривично процесно право – посебни дио, 2014.
▪▪ Стјепановић, Станка: Практикум из породичног права, 2014.
Монографије
▪▪ Мијановић, Гашо: Контрола уставности закона, 2000.
▪▪ Алагић, Дубравка: Утицај статутарних теорија на учења о
екстратериторијалном дејству пресуда, 2002.
▪▪ Кнежић-Поповић, Драгана: Уговор о делу у римском праву, 2004.
▪▪ Димитријевић, Предраг: Одговорност управе за нечињење, 2005.
▪▪ Чоловић, Владимир: Међународни стечај, 2005.
▪▪ Пантић, Драган: Српска православна црква у Краљевини Југославији 1929–1941, 2006.
▪▪ Пантић, Драган: Питање унификације породичног, насљедног и
задружног права у Краљевини Југославији (СХС) 1919–1941, 2006.
▪▪ Стјепановић, Станка: Систем диобе имовине брачних другова, 2008.
▪▪ Марковић-Бајаловић, Дијана: Правни аспекти либерализације
међународног промета услуга – Са посебним освртом на телекомуникације, „Службени гласник РС“ и Правни факултет у Источном Сарајеву, 2011.
▪▪ Михаљчић, Раде: Огледи о старом српском праву, 2013.
Зборници и Годишњак Правног факултета
▪▪ Зборник радова Правног факултета у Српском Сарајеву, 1999.
▪▪ Зборник радова Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, 2006.
▪▪ Зборник радова Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, 2007.
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▪▪ Зборник радова „Примјена закона о парничном поступку у Босни
и Херцеговини и региону“, 2007.
▪▪ Зборник радова Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 2008.
▪▪ Зборник радова Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, 2009.

▪▪ Зборник радова „Актуелност и значај људских права и слобода“,
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2011.
▪▪ Зборник радова „Начела и вриједности правног система – норма и
пракса“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2012.
▪▪ Зборник радова „Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног“, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, 2012.
▪▪ Зборник радова „Хармонизација грађанског права у региону“,
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2013.
▪▪ Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“,
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2014.
▪▪ Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“,
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2015.
▪▪ Collection of Papers „Public Law in Bosnia and Herzegovina:
Trends and Challenges“, The European Public Law Series, Vol. CXV,
European Public Law Organization and University of East Sarajevo,
Athens 2015.
▪▪ Зборник предавања са Школе родне равноправности, Универзитет у Источном Сарајеву и Гендер центар Владе Републике
Српске, Источно Сарајево 2015.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2010.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2011.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2011.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2012.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2012.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2013.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2013.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2014.
▪▪ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2015.

44

Слово о библиотеци
Библиотека Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву
развијала се упоредо са Правним факултетом. Да се уз добру вољу и
труд, може учинити много, доказује и то да је Библиотека Правног факултета, од неколико десетина наслова из 1994. год., данас стигла до
скоро 15.000 библиотечких јединица. Од почетка школске 2010/2011.
год., па до данас, Библиотека Правног факултета увећала је свој фонд
за око 9.000 библиотечких јединица, са 5.750 на скоро 15.000.

Библиотека

Поред финансијских средстава која су током посљедњих шест година
у већем обиму уложена у куповину књига, фонд се увећава и поклонима
и размјеном са другим високообразовним установама, прије свега са правним факултетима из Србије. Морамо да истакнемо, да су осим Правног
факултета из Београда, мноштво књига нашем факултету поклонили и
Правни факултет у Новом Саду, Правни факултет у Нишу, Правни факултет
у Крагујевцу, као и Правни факултет у Сарајеву. Такође, многи наставници који су предавали или још увијек предају код нас даровали су и дарују
нам примјерке из својих приватних збирки. Посебну захвалност дугујемо
највећем дистрибутеру научне и стручне литературе на енглеском језику на
нашим просторима – Инглиш буку (The English Book) из Београда, који су
својом донацијом показали да су велики не само у послу којим се баве, него
и у много значајнијем – у доброчинству и помоћи младим људима жељним
знања и образовања. Наравно, не можемо овдје поменути све установе и
појединце који су заслужни, али им овом приликом захваљујемо.
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Збирку монографских публикација чине уџбеници, монографије,
приручници, енциклопедије, рјечници, магистарски и докторски радови и др., и она тренутно броји скоро 11.000 примјерака. Углавном су
то издања из области права, али и осталих друштвених наука, прије
свега историје, филозофије, социологије, политикологије, економије и
сл. Око 7000 примјерака је на српском језику, а остале су на енглеском,
француском, њемачком и руском језику. Најстарија књига у нашој библиотеци је – Целокупна дела Светозара Марковића, Свеска пета,
штампана у Београду 1892. године.
Збирку периодичних публикација чине научни и стручни часописи
и зборници радова из области права, али и других научних дисциплина.
Збирка се састоји од скоро стотину домаћих и страних наслова са око
4000 примјерака. Факултет је претплаћен на више гласила, али већину
добија путем размјене са установама које их издају. Нашим корисницима, доступан је скоро цјелокупан тираж најзначајнијих правних часописа са простора бивше Југославије: Анали Правног факултета у Београду,
Правни живот, Правна мисао, Адвокатура, Годишњак Правног факултета
у Сарајеву, Правна ријеч, Страни правни живот, Билтен Окружног суда у
Београду, Бранич и сл. Најстарији часопис у нашој збирци је Правник –
часопис за правне и државне науке који датира из 1893. године.
Библиотека Правног факултета посједује све службене гласнике Републике Српске, Федерације БиХ и Босне и Херцеговине, од 1992. године
наовамо. Сви гласници могу се користити како у штампаној, тако и у електронској форми. Претраживање је могуће и путем Дикта регистра што
знатно олакшава претрагу. Такође, посједујемо и све службене листове
СФРЈ и СР БиХ, објављене до 1992. године. Уз правне прописе из социјалистичке Југославије, располажемо и многим законским текстовима из
периода Краљевине Југославије. Све ово, нашим наставницима и студентима омогућује квалитетнији научно-истраживачки и стручни рад.
Сарадња са другим институцијама и организацијама
Правни факултет остварује плодну сарадњу са другим институцијама и организацијама у земљи и иностранству. На међународном нивоу,
Правни факултет је, непосредно или посредно, примљен у чланство
двије организације – Европске организације за јавно право (European
Public Law Organization – EPLO), и Међународног удружења правних
факултета (International Association of Law Schools – IALS). Правни факултет је у чланству прве организације од 2012. године, посредством
Универзитета у Источном Сарајеву, а представник нашег универзитета у Управном одбору ове организације је проф. др Горан Марковић.
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Резултат сарадње са овом организацијом, осим учешћа на њеним конференцијама, је зборник радова Public Law in Bosnia and Herzegovina:
Trends and Challenges, у коме су радове објавили наставници и сарадници нашег и других правних факултета из Босне и Херцеговине. Овај
зборник представља заједнички научно-истраживачки и издавачки
подухват нашег факултета (формално, Универзитета у Источном Сарајеву) и Европске организације за јавно право. Осим тога, наставници
и сарадници нашег и других правних факултета имају могућност да
објављују своје радове у часопису Central and Eastern European Legal
Studies, у чијој редакцији се налази и представник Универзитета у
Источном Сарајеву, а то је проф. др Горан Марковић, професор Правног факултета.

Прeдсjeдник Aкaдeмиje нaукa и умjeтнoсти aкaдeмик прoф. др Рajкo Кузмaнoвић,
министaр нaукe и тeхнoлoгиje Рeпубликe Српскe прoф. др Jaсмин Кoмић, и дeкaн
Прaвнoг фaкултeтa прoф. др Mилaн Toмић

Током неколико година, у сарадњи са Центром за међународне правне студије (Center for International Legal Studies), са сједиштем у Салзбургу, Правни факултет је организовао предавања правних стручњака
из САД, који су током двонедјељног боравка, држали предавања студентима из различитих грана права.
Правни факултет је остварио врло успјешну сарадњу и са домаћим
институцијама. Посебно успјешна је сарадња са Гендер центром Владе
Републике Српске, која траје од 2010. године. Прво смо заједно организовали научни скуп „Права дјетета и равноправност полова – између
нормативног и стварног“, у јуну 2012. године, а потом смо у три наврата
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Примoрски унивeрзитeт из Кoпрa у пoсjeти Прaвнoм фaкултeту

организовали Школу родне равноправности (2013, 2014. и 2016. године).
Ову школу досад су похађала 104 студента, међу којима је значајан број
студената Правног факултета. Сваке године, предавања на Школи је држало око 20 предавача, од којих су приближно трећину чинили наставници и сарадници Правног факултета. Школа је омогућила развијање
сарадње припадника академске заједнице у региону, а 2015. године предавања су објављена у посебном зборнику радова. Организовању Школе
родне равноправности 2016. године значајно су допринијели Представништво UN Women у Босни и Херцеговини и USAID Bosnia-Herzegovina.
Сарадња са UNHCR остварена је у облику заједничког организовања
правних клиника из области избјегличког права. Досад су такве клинике
одржане у два наврата, а факултет је постигао споразум са овом органиазцијом да правна клиника буде организована и у прољеће 2017. године.
Посебно значајном активношћу сматрамо укључивање студената
Правног факултета у U.S. Department of Commerce Commercial Law
Development Program (CLDP), односно учешће студената на Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), такмичењу из области трговинског права и арбитраже које се одржава у
Бечу. Наши студенти су, уз подршку факултета, самопријегорним
радом постигли запажен резултат на такмичењу одржаном 2016. године. Четворочлани тим студената Правног факултета, који су чинили Јелена Гранзов, Владица Радоња, Душица Благојевић и Стефан
Ћосовић, не само да је постигао одличан резултат, иако су се први
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пут сусрели са овом материјом, него је значајно допринио наставку
активности факултета у овој области.
Успјешна сарадња је остварена и са институцијом Омбудсмана за дјецу Републике Српске, која је учествовала у организовању научног скупа
о правима дјетета и равноправности полова, јуна 2012. године.

Дeкaн Toмић и дeкaн Пoпoвић сa прoф. Рaчић и прoф. Maркoвић-Бajaлoвић

Правни факултет успјешно сарађује са правним факултетима у земљи
и окружењу. То посебно важи за правне факултете у Републици Србији
и за Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. Наш факултет има
потписане споразуме о сарадњи са правним факултетима из Ниша, Крагујевца и Приштине, са привременим сједиштем у Косовској Митровици. Такође, факултет је један од организатора „Октобарских правничких
дана“, највећег симпозијума правника у Босни и Херцеговини.
Осигурање квалитета на Универзитету и Факултету
Правни факултет као организациона јединица Универзитета у
Источном Сарајеву чини дио тима који има одговорност у области
осигурања квалитета на нашем Универзитету. На нивоу факултета,
праћење, вредновање и унапређење квалитета проводи координатор
за осигурање квалитета као субјект за осигурање квалитета те његов
замјеник, који уз помоћ органа факултета, настоје да успоставе и проведу утврђене стандарде квалитета рада и регулисане механизме и поступке за праћење, вредновање и развој квалитета. Систем осигурања

49

квалитета на Универзитету представља увезан тим који чини: Комитет
за осигурање квалитета који представља стручно и савјетодавно тијело Сената и Ректора у области осигурања квалитета, Канцеларија за
осигурање квалитета на Универзитету као административно-стручна
служба за подршку наставном и научно-истраживачком те умјетничком
раду Универзитета и најзад координатори за осигурање квалитета организационих јединица који дјелују у складу са приједлогом активности
које поднесе Комитет, а усвоји Сенат.
С циљем праћења квалитета студијског програма, као и рада наставника и сарадника, административних служби и управе, факултет
семестрално спроводи електронске анкете по упутствима Универзитета. Успостављена је пракса да студенти, и зимског и љетног семестра
студијске године коју први пут похађају, узму учешћа у спровођењу
електронске анкете којом оцјењују службе факултета, наставнике и
сараднике, као и да дају оцјене општих питања везаних за студиј, те
општих питања везаних за сваки предмет појединачно. Анкетирање је
анонимно, а студенти и оцјењивано особље могу приступити резултатима анкете по окончању анкетирања.
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НАСТАВНИЦИ* И САРАДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
ПРОФ. ДР БРАНКО ЂЕРИЋ
Рођен је 20. новембра 1948. године у Берковићима, општина Рогатица. Дипломирао је на
Економском факултету Универзитета у Сарајеву 1972. године. Магистарску тезу под насловом
„Мјесто теорије оптимизације у политичкој економији социјализма“ одбранио је на Економском
факултету Универзитета у Београду 1977. године.
Докторску дисертацију на тему „Основни проблеми управљања факторима развоја у самоуправном
друштву“ одбранио је на Економском факултету
Универзитета у Београду 1981. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву први
пут је ангажован 1994. године. У звање редовног професора изабран
је 1996. године. Држи наставу из предмета Економска политика и европске интеграције и Основи економије.
Био је руководилац постдипломских студија, Института Економског
факултета у Сарајеву и Катедре за теоријску економију на истом факултету, као и на Економском факултету у Источном Сарајеву, те Катедре за економско-правне науке на Правном факултету Универзитета у
Источном Сарајеву.
Објавио је преко десет књига, међу којима уџбенике и монографије, и око 100 стручних и научних радова.
Служи се руским и енглеским језиком.
Одабрана библиографија:
▪▪ Фактори развоја у самоуправном друштву, Веселин Маслеша,
Сарајево, 1983;
▪▪ Организација и управљање развојем мале привреде (коаутор), Веселин Маслеша – ФЕБ, Сарајево, 1984;
▪▪ Filozofija novogo razvitia (коаутор), Univerzitet biznisa i upravlenia,
Moskva, 1996;
* Проф. др Дијана Марковић-Бајаловић је редовни професор на ужој научној области
Пословно право и право друштава. Професорка Марковић-Бајаловић није послала
своју биографију и није се сагласила са објављивањем њених биографских података,
наглашавајући да су њени биографски подаци правно заштићени као лично право и
да не смију бити објављени без њене сагласности.
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▪▪ Теорија и политика привредног развоја, Савремена администрација, Београд, 1997;
▪▪ Основи економске политике, Економски факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 1998;
▪▪ Ресурсни потенцијал привредног раста Републике Српске (коаутор), Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Сарајево, 2005;
▪▪ Како започети и водити властити бизнис (коаутор), Економски
факултет Источно Сарајево и Економски факултет Бања Лука,
2005;
▪▪ Економија Српске (коаутор), Завод за уџбенике Републике
Српске, 2008.
ПРОФ. ДР СТАНКА СТЈЕПАНОВИЋ
Рођена је 21. маја 1954. године у Славонској Пожеги. Дипломирала је на Правном факултету Свеучилишта у Загребу 1978. године.
Магистарску тезу под насловом „Улога органа
старатељства у области односа родитеља и дјеце“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1986. године. Докторску
дисертацију на тему „Системи диобе имовине
брачних другова“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1989. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради
од 2000. године. У звање редовног професора на ужој научној области Грађанско право изабрана је 2010. године. Држи наставу из предмета Породично право и Увод у грађанско право, те Правне послове
грађанског права, Имовински односи супружника, Права дјетета и
Нотаријално право на другом циклусу студија.
Руководилац је Катедре за грађанско право. У више наврата обављала је функцију продекана за научно-истраживачки рад, односно продекана за финансије на Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву, као и члана Сената Универзитета у Источном Сарајеву. Члан
је Удружења правника Републике Српске.
Објавила је двије монографије, три уџбеника и 36 стручних и научних радова.
Говори грчки и руски језик, а служи се њемачким језиком.
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Одабрана библиографија:
▪▪ Практикум из породичног права, Правни факултет Универзитета
у Српском Сарајеву, Пале, 2002;
▪▪ Породично право (коаутори Марко Младеновић, Милорад Живановић), Правни факултет у Српском Сарајеву, Српско Сарајево, 2003;
▪▪ Системи деобе имовине брачних другова, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2008;
▪▪ Ванпарница теорија – пракса (коаутори Недељко Милијевић,
Селма Шаћировић),Удружење правника Републике Српске, Бања
Лука, 2010;
▪▪ Практикум из породичног права, Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Изабране студије из брачног права (приређивач), Православни
богословски факултет „Свети Василије Острошки“, Фоча, 2015;
▪▪ Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека
(приређивач), Дабар, Добрун, 2013.
▪▪ Брачни уговори – генератори развода брака, Међународна научна конференција, Косовска Митровица, 2011;
▪▪ Медији и насиље у породици, Међународна научна конференција,
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012;
▪▪ Први уџбеник грађанског и црквеног права Јефтимија Јовановића,
Зборник радова „Хармонизација грађанског права у региону“, Правни
факултет Универзитета у Источном Сарјеву, Источно Сарајево, 2013.
ПРОФ. ДР РАНКА РАЧИЋ
Рођена је 10. фебруара 1963. године у Мостару.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Мостару 1985. године. Магистарску тезу под
насловом „Начело диспозитивности у грађанском
парничном поступку“ одбранила је на Правном
факултету Универзитета у Нишу 1991. године.
Докторску дисертацију на тему „Сукцесија у процесном односу“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 1997. године.

На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2000. године. У звање редовног професора на ужој научној области
Грађанско право изабрана је 2011. године. Држи наставу из предме-
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та Грађанско процесно право и Стварно право, те на другом циклусу
студија Правосудно организационо право. На Правном факултету у
Бањалуци изводи наставу на предмету Грађанско процесно право, а
на мастер студију, овог факултета, држи наставу на предметима Теорија извршног процесног права, Теорија ванпарничног процесног
права и Поступак за расправљање заоставштине.
Била је члан Управног одбора Центра за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, и на листи је арбитара Спољнотрговинске
арбитраже Републике Српске Својевремено је обављала и функције
предсједника Савјета Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву, као и члана Сената Универзитета у Источном Сарајеву.
Члан је Удружења правника Републике Српске, Удружења правника Србије, Удружења правника Црне Горе, Удружења за грађанско
процесно и арбитражно право Србије. Члан је Редакције „Годишњака
Правног факултета у Источном Сарајеву“. Била је едукатор Центра за
едукацију судија и тужилаца Републике Српске и Центра за едукацију
судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине.
Проф. др Ранка Рачић учествовала је као члан радне групе на измјенама и допунама Закона о парничном поступку, Закона о извршном поступку и Закона о заштити од дискриминације. Учествовала је у раду на
више пројеката. У 2015. години учествовала је као експерт на пројекту
„Убрзање парничног поступка“, а исте године била је ангажована и као
старији правни експерт на пројекту „Подршка провођењу прописа о
конкуренцији у БиХ и даљем јачању конкуренцијске политике“.
Објавила је двије монографије, седам уџбеника, те преко 130
стручних и научних радова.
Одабрана библиографија:
▪▪ Сукцесија у процесном односу, Задужбина Андрејевић, Београд, 2002;

▪▪ Правни лекови у ванпарничном поступку, Удружење за грађанско процесно и арбитражно право, Ниш, 2002;
▪▪ Парнично процесно право (коаутор Гордана Станковић), I издање, Графокомерц, Требиње, 2008;
▪▪ Извршно процесно право, Правни факултет Универзитета у
Бањој Луци, Бања Лука, 2009;
▪▪ Парнично процесно право (коаутор Гордана Станковић), II измијењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у
Бањој Луци, Бања Лука, 2010;
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▪▪ Грађанско процесно право, Прва свеска, Парнично процесно право (коаутор Гордана Станковић), I издање, Универзитет Медитеран, Правни факултет, Подгорица, 2010;
▪▪ Ванпарнично процесно право, Бањалука – Пале, 2014;
▪▪ Поступак регистрације пословних субјеката, Зборник радова
„Актуелности привредне легислативе као детерминанте привредног развоја економија држава у региону“, Нови Сад, 2013;
▪▪ Постојање странке у парничном поступку, Правна ријеч, 2016;
▪▪ Поступак за рјешавање спорног правног питања, XI Савјетовање
из области грађанског права, Зборник радова „Актуелна питања
грађанског законодавства у Босни и Херцеговини“, Јахорина, 2016.
ПРОФ. ДР МИЛЕ РАЧИЋ
Рођен је 20. маја 1949. године у Мостару. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета
у Сарајеву 1973. године. Магистарску тезу под насловом „Савремено схватање агресије и одбрана
СФРЈ“ одбранио је на Факултету народне одбране
Универзитета у Београду 1983. године. Докторску
дисертацију на тему „Правни и политички смисао
дефиниције о агресији и безбедност СФРЈ“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у
Бањој Луци 1987. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2006. године. У звање ванредног професора на ужој научној области
Политички системи изабран је 2009. године, а 2010. за ужу научну област Међународно право. Држи наставу из предмета Политички системи, Институције и право Европске уније, те Међународноправна заштита људских права и слобода на другом циклусу студија.
Прије рата обављао је функцију продекана на Правном факултету Универзитета у Мостару. Био је члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву.
Објавио је више монографија и уџбеника и преко седамдесет стручних и научних радова.
Говори француски језик.
Одабрана библиографија:
▪▪ Агресија и безбедност Југославије, Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару и Правни факултет у Мостару, Мостар, 1990;
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▪▪ Социологија (коаутори Спасоје Бијелица и Асен Виденов), Треће
измењено и допуњено издање, Виша Пословна школа Нови Сад,
Нови Сад, 2000;
▪▪ Пословно право (коаутор Светолик Костадиновић), Шесто измењено и допуњено издање, Футура, Нови Сад, 2011;
▪▪ Увод у институције Европске уније, Зборник Правног факултета
у Источном Сарајеву, бр. 5/2009;
▪▪ Појам и карактеристике комунитарног права, Зборник радова
Правног факултета Универзитета Апеирон, бр. 1/2010;
▪▪ Правни систем – теорија и пракса, Зборник радова „Начела и
вриједности правног система – теорија и пракса“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2012;
▪▪ Међународно правни основ остваривања права дјетета и равноправност полова, Зборник радова „Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног“, Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2012;
▪▪ Значај дефиниције агресије за рад ОУН, Зборник радова „Међународно хуманитарно право“, Правни факултет Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,
Косовска Митровица, 2013;
▪▪ Неки аспексти државе као међународноправног субјекта, Зборник радова „Од кризе према развоју“, Универзитет за пословне
студије, Бања Лука, 2014;
▪▪ Институционални систем Европске уније, Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“, Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2015.
ПРОФ. ДР РАДОМИР В. ЛУКИЋ
Рођен је 18. октобра 1956. године у Сарајеву.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 1979. године. Докторску дисертацију
под називом „Теоријски основи и развој система
државне власти у СССР у периоду од 1917 до 1977.
године“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Београду 1988. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 1999, уз прекид од 2006. до
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2013. године, због одстрањивања са свих јавних функција одлуком високог представника за Босну и Херцеговину. У звање ванредног професора за наставне предмете Уставно право и Политички систем биран је
2000. године. У звање ванредног професора за ужу научну област Теорија државе и права изабран је 2013. године и изводи наставу на наставним предметима Теорија државе, Теорија права и Правно нормирање на
првом циклусу студија, и наставним предметима Методологија права и
Уставно судство на другом циклусу студија.
Од 2014. године, декан је Правног факултета, а ову функцију је
обављао и у периоду од 1999. до 2006. године. Руководилац је Катедре
за правну теорију и јавно право. Био је правни савјетник и члан делагације Републике Српске на мировним преговорима у Женеви, Њујорку и
Дејтону, као и замјеник министра иностраних послова Републике Српске
од 1993. до 1998. године. Члан је Удружења правника Републике Српске.
Објавио је преко 50 научних радова.
Говори руски, а служи се енглеским, у мањој мjери и немачким језиком.
Одабрана библиографија:
▪▪ Моћ и немоћ Устава Босне и Херцеговине, Дејтонски мировни
споразум, двадесет година послије, Бања Лука, 2016;
▪▪ Објективно, природно и позитивно право у делу академика
Радомира Д. Лукића, Зборник радова „Научно наслеђе Радомира Д. Лукића“, САНУ и Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2015;
▪▪ Демократско versus бирократско у институционалној структури Европске уније, Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Источном
Сарајеву, Источно Сарајево, 2015;
▪▪ Уставна средства и механизми заштите уставног положај Републике Српске у Босни и Херцеговини, Саветовање „Република Српска
– двадесет година развоја – достигнућа, изазови и перспективе“,
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2012;
▪▪ Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине у примени одредбе из
чл. IV/3 (ф) Устава Босне и Херцеговине, Правна ријеч, бр. 11/2012;
▪▪ Могући утицај пресуде Европског суда за људска права у случају
Финци и Сејдић против Босне и Херцеговине на Устав Босне и
Херцеговине, Правни живот, бр. 12/2011;
▪▪ Дводомост Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
Правни живот, бр. 14/2010;
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▪▪ Уставни положај српског народа у Босни и Херцеговини, реферат
на научном скупу у организацији Српске академије наука и уметности (САНУ) „Два века српске уставности“, Зборник радова са
научног скупа одржаног 11–12. марта 2010. године, Београд, 2010;
▪▪ Сувереност Босне и Херцеговине у одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права, Правни живот, бр. 1-2/2010;
▪▪ Положај грађана који су кажњени одлукама Високог представника, Правна ријеч, бр. 18/2009.
ПРОФ. ДР ГОРАН МАРКОВИЋ
Рођен је 9. фебруара 1978. године у Бијељини.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Магистарску тезу
под насловом „Партиципативна демократија у
развијеним грађанским друштвима. Идеје и искуства“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године. Докторску дисертацију на тему „Федерализам у уставном систему
Босне и Херцеговине“ одбранио је на Правном
факултету Универзитета у Београду 2009. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2007. године. У звање доцента на ужој научној области Уставно право
изабран је 2010. године. У звање ванредног професора на истој ужој
научној области изабран је 2015. године. Држи наставу из предмета
Уставно право I и Уставно право II, те Упоредно уставно право и Изборно право на другом циклусу студија.
Од 2011. године, обавља функцију продекана за научно-истраживачки
рад, а од 2015. године је и члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву. Члан је редакција часописа: „Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву“, „Central and Eastern European Legal Studies“ (Athens),
„Journal of Contemporary Central and Eastern Europe“ (London). Члан
је Управног одбора Европске организације за јавно право, Association
Autogestion (Paris), Удружења правника Републике Српске, Управног одбора Српског правничког клуба (Београд) и Међународног института за
самоуправљање (International Institute for Self-management).
Објавио је двије монографије, један уџбеник (у коауторству) и 71
стручни и научни рад.
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Говори енглески, а служи се француским и руским језиком.
Одабрана библиографија:
▪▪ Перспективе партиципативне демократије, Лијеви интернационални форум, Стокхолм, 2007;
▪▪ Босанскохерцеговачки федерализам, Службени
University Press, Београд – Сарајево, 2012;

гласник

–

▪▪ Уставно право Босне и Херцеговине (коаутори Недим Адемовић
и Josepf Marko), Фондација „Конрад Аденауер“ у БиХ, Сарајево,
2012;
▪▪ Појам и значај уставних конвенција, Споменица академику Гаши
Мијановићу, Академија наука и умјетности Републике Српске,
Бања Лука, 2011;
▪▪ Значај карактера изборних листа за остваривање бирачког права, Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Особенности этнической демократии в Боснии и Герцеговине,
Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, Администрация Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области, ФГ БОУ ВПО „Кемеровский государственный
университет“, Кемерово, 2014;
▪▪ Појам устава у дјелу академика Радомира Д. Лукића, Зборник
радова „Научно наслеђе Радомира Д. Лукића“, САНУ и Правни
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015;
▪▪ Vital national interests protection: A Specific feature of the
constitutional system of Bosnia and Herzegovina, Public Law in
Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, The European
Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law Organization,
Athens, 2015;
▪▪ Однос законодавне и извршне власти према Уставу Краљевине
Србије од 1888. године, Устав Краљевине Србије од 1888 – 125
година од доношења, Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2015;
▪▪ Comparative Analysis of the Legislative Function of the Parliaments
of Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, Central and
Eastern European Legal Studies, Athens, 1/2016.
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ДОЦ. ДР МЛАДЕНКА ГОВЕДАРИЦА
Рођена је 9. јуна 1974. године у Сарајеву.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2001. године.
Магистарску тезу под насловом „Основне карактеристике новог кривичног процесног законодавства Републике Српске и њихов значај за
реформу Законика о кривичном поступку Србије“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Докторску
дисертацију на тему „Малољетни учиниоци у
кривичном законодавству Републике Српске“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2013. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2001. године. У звање доцента на ужој научној области Кривично право и Кривично процесно право изабрана је 2013. године. Држи наставу
из предмета Кривично процесно право – општи дио и Кривично процесно право – посебни дио, те Малољетничко кривично право и Право
извршења кривичних санкција на другом циклусу студија.
Од 2009. године, обавља послове сарадника за осигурање квалитета
на Правном факултету. Била је предсједник и члан Дисциплинске комисије Универзитета у Источном Сарајеву (2008–2015). У периоду од
фебруара 2014. године до јула 2014. године обављала је функцију продекана за наставу, на којој се и сада налази од септембра 2014. године.
Члан је Одбора Центра за друштвене науке Универзитета у Источном
Сарајеву (од 2015. год.), као и члан Стручног савјета за праћење, проучавање и унапређење система извршења кривичних санкција Министарства правде Босне и Херцеговине (од 2014. год.).
Објавила је 12 стручних и научних радова.
Говори француски језик.
Одабрана библиографија:
▪▪ Оштећени у кривичном поступку Републике Српске, Зборник
Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 4/2008;
▪▪ Доношење пресуде без суђења у кривичном поступку Републике
Српске, Правна ријеч, бр. 15/2008;
▪▪ Заштићени свједок, Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 5/2009;
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▪▪ Начело правичности, Правна ријеч, бр. 19/2009;
▪▪ Претпоставка невиности и начело in dubio pro reo, Правна ријеч,
бр. 23/2010;
▪▪ Посебне истражне радње, Годишњак Правног факултета у
Источном Сарајеву, бр. 1/2010;
▪▪ Доказни поступак у кривичном поступку Републике Српске,
Правна ријеч, бр. 37/2013;
▪▪ Акузаторски кривични поступак и начело акузаторности у
ЗКП-у Републике Српске, Зборник радова „Владавина права
и правна држава у региону“, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Начело „Ne bis in idem“, Избор судске праксе, бр. 6/2015;
▪▪ Истрага у кривичном поступку Републике Српске, Правна ријеч,
бр. 48/2016.
ДОЦ. ДР ДИМИТРИЈЕ ЋЕРАНИЋ
Рођен је 19. септембра 1981. године у Сарајеву.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2005. године. Мастер
рад под насловом „Рушљивост завјештања због
повреде облика“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Докторску дисертацију на тему „Наследноправна дејства усвојења“ одбранио је на Правном факултету
Универзитета у Крагујевцу 2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 2005. године. У звање доцента на ужој научној
области Грађанско право изабран је 2016. године. Држи наставу из
предмета Насљедно право и Породично право.
Члан је Удружења правника Републике Српске. Секретар је Катедре за грађанско право, као и секретар Редакције часописа „Годишњак
Правног факултета у Источном Сарајеву“. Предсједник је Библиотечког одбора и руководилац Бесједничке секције на Правном факултету.
Члан је Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе
Републике Српске и предсједник Координационог одбора синдиката
Универзитета у Источном Сарајеву.
Објавио је 24 стручна и научна рада.
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Служи се енглеским и руским језиком.
Одабрана библиографија:
▪▪ Жалба на рјешење о заснивању усвојења у праву Србије и праву Републике Српске – Appeal Against Adoption Decreein the
Legislation of Serbia and the Legislation of Republic of Srpska,
рад је рецензиран и прихваћен за објављивање у Зборнику
радова = Collection of Papers / Међународна научна конференција „Контрола у унутрашњем, међународном и праву ЕУ“,
Ниш, 19–20. мај 2016. = International Scientific Conference “Legal,
Social and Political Control in National, International and EU Law“,
Niš, 19-20 May 2016;
▪▪ Усвојење као бијег из сиромаштва или куповина дјеце, Зборник
радова са Научног скупа са међународним учешћем Правна средства за смањење сиромаштва дјеце, Правни факултет Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, Мостар, 2015;
▪▪ Потпис завјештаоца на писаном завјештању пред свједоцима,
Зборник радова са Међународног научног скупа Владавина права и правна држава у региону, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Право на породични живот и права дјетета у Републици
Српској, Зборник радова са Међународног научног скупа Начела
и вриједности правног система – норма и пракса, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2012;
▪▪ Примјена међународних конвенција о правима дјетета у Босни и
Херцеговини, Зборник радова са Научног скупа са међународним
учешћем Актуелност и значај људских права и слобода, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2011;
▪▪ Учешће свједока у поступку сачињавања алографског тестамента, Правни живот, Београд, том II, бр. 10/2010;
▪▪ Споразумни раскид уговора о доживотном издржавању (коауторски рад са Милицом Драгичевић), Правна ријеч, Бања Лука,
бр. 24/2010;
▪▪ Стварна надлежност за заснивање усвојења, Правна мисао, Сарајево, бр. 5-6/2010;
▪▪ Својеручни тестамент, Анали Правног факултета Универзитета
у Зеници, бр. 5, Зеница 2010;
▪▪ Судски тестамент у ЗОН-у и ЗВП-у Републике Српске, Правна
ријеч, Бањалука, бр. 20/2009.
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ДОЦ. ДР МИЛИЦА ПАНИЋ
Рођена је 18. новембра 1980. године у Бијељини. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2004. године.
Мастер рад под насловом „Раскид уговора због
материјалног недостатка ствари“ одбранила је
на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Докторску дисертацију на тему
„Правни аспекти продаје на даљину путем Интернета“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2005. године. У звање доцента на ужој научној области Грађанско право изабрана је 2016. године. Држи наставу из предмета Облигационо
право – општи дио и Облигационо право – посебни дио, те Облигационо право – Уговорна одговорност за штету на другом циклусу студија.
Објавила је 16 стручних и научних радова.
Служи се енглеским и њемачким језиком.
Одабрана библиографија:
▪▪ Раскид уговора због материјалног недостатка ствари, мастер
рад одбрањен на Правном факултету у Београду 2008. године;
▪▪ Новчана накнада нематеријалне штете, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 5/2009;
▪▪ Стварноправни положај страних лица у државама с територије бивше Југославије, Правна ријеч, бр. 29/2011;
▪▪ Правно уређење спорта у Републици Српској, Гласник права, бр.
2/2011;
▪▪ Раскид или измјена уговора због промијењених околности, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. LX/2012, тематски
број „Савремене тенденције у развоју правног система Републике Србије“;
▪▪ Заштита од клевете, Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Раскид уговора према Конвенцији УН о уговорима о међународној
продаји робе, Прва међународна научна конференција „Изградња
модерног правног система“, Сарајево, 2014;
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▪▪ Право дјетета на живот, Тематски зборник са петог националног конгреса о дјеци и наталитету „Буђење српског народа“, Београд, 2015;
▪▪ Заштита права потрошача код потрошачких кредита – Босна и Херцеговина, Међународна научно-стручна конференција
„Усклађивање законодавства са Acquisem, Сарајево, 2015;
▪▪ Правни аспекти продаје на даљину путем Интернета, докторска
дисертација одбрањена на Правном факултету у Крагујевцу, 2016.
ДОЦ. ДР РАДИСЛАВ ЛАЛЕ
Рођен је 22. септембра 1984. године у Сарајеву.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2009. године. Магистарску тезу под насловом „Посебни режими дисциплинске одговорности запослених“ одбранио је
на Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву 2012. године. Докторску дисертацију
на тему „Осигурање за случај незапослености у
домаћем, упоредном и међународном праву“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у
Источном Сарајеву 2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2009. године. У звање доцента на ужој научној области Радно и социјално право изабран је 2016. године. Држи наставу из предмета Радно и социјално право и Теорија државе, те Радни спорови и Колективни
уговори о раду на другом циклусу студија.
Замјеник је координатора за осигурање квалитета на Правном факултету и секретар Катедре за јавноправне науке.
Објавио је 13 стручних и научних радова.
Служи се енглеским језиком.
Одабранa библиографија:
▪▪ Уговор о раду као правни основ за заснивање радног односа, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 5/2009;
▪▪ Одмори и одсуства, Годишњак Правног факултета у Источном
Сарајеву, година I, бр. 1/2010;
▪▪ Удаљење радника са рада (суспензија), Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, година III, бр. 1/2012;
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▪▪ Дисциплинска одговорност радника у радном законодавству Републике Српске, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2012;
▪▪ Активна политика према незапосленима, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2014;
▪▪ Право на новчану накнаду за случај незапослености у Републици
Српској, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2015;
▪▪ Protection of Employees’ Rights in the Republic of Srpska, European
Public Law Series, Bibliothèque de Droit Public Européen, Public
Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, European
Public Law Organization, Vol. CXV, Athens, 2015;
▪▪ Родна равноправност у радном законодавству Републике Српске,
Зборник радова са Школе родне равноправности, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Гендер центар Владе
Републике Српске, Источно Сарајево, 2015;
▪▪ Поступак утврђивања дисциплинске одговорности државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине, рад је
прихваћен за објављивање у Годишњаку Правног факултета у
Источном Сарајеву, бр. 1/2016;
▪▪ Материјално обезбјеђење радника за случај незапослености као
елемент права на рад у уставном систему Босне и Херцеговине,
рад је прихваћен за објављивање у Зборнику радова ,,Двадесет
година Дејтонског мировног споразума“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2016.
ДОЦ. ДР САЊА САВИЋ
Рођена је 25. фебруара 1984. године у Зеници. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у
Источном Сарајеву 2008. године. Мастер рад под насловом „Облици реалног обезбеђења потраживања
у римском праву и њихов утицај на савремено право“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2011. године. Докторску дисертацију
на тему „Земаљски устав за Босну и Херцеговину из
1910. године“ одбранила је на Правном факултету
Универзитета у Крагујевцу 2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2009. године. У звање доцента на ужој научној области Римско пра-
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во и историја државе и права изабрана је 2016. године. Држи наставу
из предмета Национална правна историја и Општа правна историја, те
Уставна историја Србије 1804–1914. године и Црква и држава (идеје и
институције) на другом циклусу студија.
Била је секретар Катедре за историјскоправне науке.
Објавила је 12 стручних и научних радова.
Служи се енглеским језиком.
Одабрана библиографија:
▪▪ Правни положај народа по Земаљском уставу из 1910. године,
Правна ријеч, бр. 22/2010;
▪▪ Правни положај Срба у Независној Држави Хрватској, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2010;
▪▪ Организација и надлежност Сабора по Земаљском уставу из
1910. године, Анали правног факултета Универзитета у Зеници,
бр. 7/2011;
▪▪ Историја смртне казне код Срба, Зборник радова „Актуелност и
значај људских права и слобода“, Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2011;
▪▪ Вајмарски устав, Зборник радова Правног факултета у Нишу,
бр. 2012;
▪▪ История наказания в виде лишения свободы у Сербов, Правовое
образование гражданское общество справедливое государство,
Кемерово, 2012. (часопис објављен у електронској верзији);
▪▪ Законодавна делатност у служби геноцидне политике Независне Државе Хрватске, Зборник саопштења и сјећања – Геноцид
и злочини Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и
Ромима у Другом свјетском рату, Бања Лука, 2014;
▪▪ Правна држава према Земаљском уставу (Штатуту), Зборник
радова „Владавина права и правна држава у региону“, Правни
факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево,
2014;
▪▪ Правни систем и дискриминација у Босни и Херцеговини за време аустроугарске владавине, Зборник радова „Правни систем и
заштита од дискриминације“, (прва свеска), Косовска Митровица, 2015;
▪▪ Правни положај Босне и Херцеговине за време аустроугарске
владавине, Правна ријеч, бр. 42/2015.
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НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА МР НИНОСЛАВА РАДИЋ
Рођена је 29. јуна 1979. године у Добоју. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци (Одсјек за енглески језик и
књижевност) 2003. године. Магистарску тезу под
насловом „Англицизми у српском језику економске струке на основу српског и хрватског корпуса“
одбранила је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2010. године. На Филозофском факултету Универзитета у Источном
Сарајеву пријавила је и одобрена јој је тема за израду докторске дисертације под насловом „Адаптација енглеских сложеница и њихов утицај на обрасце слагања у српском језику“.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2011. године. У звање наставника страног језика изабрана је 2011. године. Држи наставу из предмета Енглески језик и Енглески језик II.
Објавила је шест стручних и научних радова.
Говори енглески и италијански језик.
Објављени радови:
▪▪ Морфолошка прилагођеност именичких англицизама у економском регистру српског језика, Зборник радова са Трећег међународног конгреса „Примијењена лингвистика данас – између
теорије и праксе“, Нови Сад , 2011;
▪▪ Адаптација енглеских сложеница у српском језику економске
струке. Зборник радова „Језик струке – изазови и перспективе“,
Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, 2011;
▪▪ Настава енглеског језика на економским факултетима Универзитета у Источном Сарајеву, Зборник радова „Језик струке: теорија и пракса“, Универзитет у Београду, Београд, 2009;
▪▪ Мјесто наставе енглеског језика струке на економском факултету у Брчком, Зборник радова Економског факултета у Брчком,
бр. 4/2008;
▪▪ О увођењу наставе енглеског језика у раном школском узрасту у
Републици Српској, Значења, часопис из области културе, науке,
умјетности и образовања, бр. 61/2008;
▪▪ Еволуција енглеске драме у дјелима Вилијема Шекспира, Ријеч:
часопис за књижевност и културу, бр. 1-2/2008.
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ВИШИ АСИСТЕНТ ДР СВЈЕТЛАНА ИВАНОВИЋ
Рођена је 25. октобра 1982. године у Бијељини.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2006. године. Мастер
рад под насловом „Право на ревизију уговорних
одредаба о висини ауторског хонорара“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Докторску дисертацију на
тему „Судска заштита субјективних права интелектуалне својине“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2007. године. У звање вишег асистента на ужој научној области Ауторско право и право индустријске својине изабрана је 2008. године. Држи
вјежбе из предмета Право интелектуалне својине.
Објавила је осам стручних и научних радова.
Служи се енглеским и руским језиком.
Објављени радови:
▪▪ Царинска заштита права интелектуалне својине и роба у транзиту у свјетлу нових прописа Европске уније, Право и привреда,
год. 54, бр. 7-9/2016;
▪▪ Консенсуални патент у Босни и Херцеговини, рад прихваћен за
објављивање у Зборнику радова „Двадесет година Дејтонског
мировног споразума“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2016;
▪▪ Ауторски хонорар у издавачком уговору, Право и привреда, год.
53, бр. 4-6/2015;
▪▪ Насљеђивање субјективног ауторског права, Годишњак Правног
факултета у Источном Сарајеву, год. 3, бр. 2/2012;
▪▪ Правни поступак за признање европског патента, Годишњак
Правног факултета у Источном Сарајеву, год. 2, бр. 2/2011;
▪▪ Проширено колективно остваривање ауторског права, Право и
привреда, год. 48, бр. 4-6/2011;
▪▪ Колективно остваривање ауторског и сродних права у Босни и
Херцеговини, Зборник радова „Актуелност и значај људских права и слобода“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2011;
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▪▪ Право покајања у свјетлу новог Закона о ауторском праву у Босни и Херцеговини, Годишњак Правног факултета у Источном
Сарајеву, год. 1, бр. 1/2010.
ВИШИ АСИСТЕНТ САЊА ГОЛИЈАНИН, МР
Рођена је 20. септембра 1979. године у Сарајеву. Дипломирала је на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву 2003. године. Мастер рад под насловом „Омбудсман“ одбранила је на Правном факултету Универзитета
у Београду 2008. године. На Правном факултету
Универзитета у Крагујевцу, на трећем циклусу,
пријавила је и одобрена јој је тема за израду докторске дисертације под насловом „Судска контрола аката државне управе“.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2005. године. У звање вишег асистена на ужој научној области Управно
право изабрана је 2008, a реизабрана 2014. године. Држи вјежбе из предмета Управно право – процесни дио и Управно право – материјални дио.
Објавила је десет стручних и научних радова.
Служи се енглеским и руским језиком.
Објављени радови:
▪▪ Начело обавезности судских пресуда донесених у управном спору, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву,
бр. 4/2008;
▪▪ Република Српска, Зборник радова „Увод у политички систем Босне и Херцеговине – изабрани аспекти“, Сарајево, 2009;
▪▪ Управни спор пуне јурисдикције у законодавству Републике
Српске, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 5/2009;
▪▪ Судска заштита уставних слобода и права повријеђених појединачним актима или радњама, Зборник радова „Актуелност и
значај људских права и слобода“, Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2011;
▪▪ Република Српска, Зборник радова „Држава, политика и друштво
у Босни и Херцеговини – Анализа постдејтонског политичког система“, Сарајево, 2011;
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▪▪ Правна заштита грађана у случају „ћутања“ управе, Годишњак
Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2011;
▪▪ Предмет управног спора у правном систему Босне и Херцеговине, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 58/2011;
▪▪ Начело ефикасности у управном поступку, Зборник радова „Начела
и вриједности правног система – норма и пракса“, Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2012;
▪▪ Organization of state administration in Bosnia and Herzegovina,
Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges,
The European Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law
Organization, Athens, 2015.
ВИШИ АСИСТЕНТ МР ИГОР ПЕТКОВИЋ
Рођен је 1. фебруара 1977. године у Сарајеву.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2002. године. Магистарску тезу под насловом „Кривичноправни оквир
кажњавања у Босни и Херцеговини“ одбранио је
на Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву 2012. године. На Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву пријавиo је и
одобрена му је тема за израду докторске дисертације под насловом „Пореска утаја или превара“.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2006. године. У звање вишег асистента на ужој научној области Кривично право биран је 2012. године. Држи вјежбе из предмета Кривично
право I и Кривично право II.
Секретар је Катедре за кривичноправне науке.
Објавио је пет стручних и научних радова.
Служи се енглеским и њемачким језиком.
Објављени радови:
▪▪ Утаја пореза у законодавству Босне и Херцеговине, Годишњак
Правног факултета у Источном Сарајеву, година III, бр. 1/2012;
▪▪ Кривично дјело обмањивање купаца, Зборник радова Економског
факултета у Источном Сарајеву, бр. 7/2013;
▪▪ Нешто о подобности за кривичну одговорност, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, година III, бр. 2/2012;
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▪▪ Непријављивање кривичног дјела или учиниоца, Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Законодавни експресионизам или експериментализам (од реформе
кривичног законодавства 2003. године до данас), Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, година IV, бр. 1/2013.
ВИШИ АСИСТЕНТ МР ДРАГАНА ДАМЈАНОВИЋ
Рођена је 9. октобра 1985. године у Тузли. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у
Источном Сарајеву 2008. године. Магистарску тезу
под насловом „Сукоб закона у материји насљеђивања“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2014. године. На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву
пријавила је и одобрена јој је тема за израду докторске дисертације под насловом „Уобичајено боравише у међународном приватном праву“.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од
2009. године. У звање вишег асистента на ужој научној области Грађанско право изабрана је 2014. године. Држи вјежбе из предмета Међународно приватно право.
Била је секретар Комисије за постдипломске студије и секретар Катедре за грађанскоправне науке.
Објавила је четири стручна и научна рада.
Говори енглески језик.
Објављени радови:
▪▪ Мјеродавно право за тестаментарну способност: рјешења у Републици Српској, региону и праву Европске уније, Зборник радова
са међународног научног скупа „Однос права у региону и права
Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2015;
▪▪ Citizenship in Bosnia and Herzegovina: Legal Institutions and a
Point of Attachment, Зборник радова „Public Law in Bosnia and
Herzegovina: Trends and Chalenges“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и European Public Law Organization,
Источно Сарајево, 2015;
▪▪ Вануговорна одговорност у међународном приватном праву, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2011;
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▪▪ Арбитражни споразум у међународном приватном праву, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 5/2009.
ВИШИ АСИСТЕНТ МР МИРЈАНА ПУПИЋ
Рођена је 7. јуна 1983. године у Чајничу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета
у Источном Сарајеву 2007. године. Магистарску
тезу под насловом „Тестамент у средњовјековном
Дубровнику“ одбранила је на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву 2014. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву ради од 2009. године. У звање вишег асистента на ужој научној области Римско право и историја
државе и права изабрана је 2015. године. Држи вјежбе
из предмета Римско право и Општа правна историја.
Била је секретар Катедре за историјскоправне науке.
Објавила је три научна рада.
Служи се енглеским и руским језиком.
Објављени радови:
▪▪ Крај римске републике, Зборник радова Правног факултета у
Источном Сарајеву, бр. 4/2009;
▪▪ Брак са манусом, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 1/2010;
▪▪ Улога нотара у средњовјековном Дубровнику, Зборник радова
„Однос права у региону и права Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2015.
ВИШИ АСИСТЕНТ ЂОРЂЕ МАРИЛОВИЋ, МР
Рођен је 18. августа 1988. године у Сарајеву. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2011. године. Мастер рад под насловом
„Накнаде у Србији“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2013. године. Студент
је на докторским студијама на Правном факултету у
Београду, смјер Јавне финансије и финансијско право.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 2012. године. У звање вишег
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асистента на ужој научној области Финансијско право изабран је 2014.
године. Држи вјежбе из предмета Финансије и финансијско право, Основи економије и Економска политика и европске интеграције.
Члан је руководства Бесједничке секције Правног факултета и секретар Катедре за правно-економске науке. Учествовао је на регионалној
размјени искустава о родно одговорном буџетирању у Молдавији, као
представник Босне и Херцеговине из Републике Српске, коју је организовао UN Women.
Објавио је осам стручних и научних радова.
Говори енглески језик, а служи се њемачким и француским језиком.
Објављени радови:
▪▪ Порескоправни аспекти могућности заштите ћирилице у телекомуникацијама, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр.
72/2016;
▪▪ Сукоб пореских закона у погледу порезâ на доходак Федерације
БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ, рад је прихваћен
за објављивање у Зборнику радова „Двадесет година Дејтонског
мировног споразума“, Правни факултет Универзитета у Источном
Сарајеву, Источно Сарајево, 2016;
▪▪ Ванредни порези и начело законитости у Републици Српској,
Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“,
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2015;
▪▪ Родни платни јаз – Gender Pay Gap (GPG), Зборник радова са
Школе родне равноправности, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву и Гендер центар – центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске, Источно Сарајево,
2015;
▪▪ ПДВ у Босни и Херцеговини: једна или више пореских стопа (коауторски рад са Миланом Томићем), Зборник радова „Владавина
права и правна држава у региону“, Правни факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2013;
▪▪ Посебности фискалних односа у сложеним државама – примјер
Босне и Херцеговине, Годишњак Правног факултета у Источном
Сарајеву, бр. 2/2013;
▪▪ Економски аспекти равноправности полова (коауторски рад са
Миланом Томићем), Зборник радова „Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног“, Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2012;
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▪▪ Електронски потпис у праву Републике Српске, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, бр. 2/2011.
ВИШИ АСИСТЕНТ САЊА ТЕПАВЧЕВИЋ, МР
Рођена је 18. фебруара 1987. године у Сарајеву.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета
у Источном Сарајеву 2010. године. Мастер рад под
насловом „Регионални системи заштите људских
права“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2013. године. Студент је на докторским студијама на Правном факултету Универзитета
у Београду, Међународноправна ужа научна област.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 2012. године. У звање вишег
асистента на ужој научној области Међународно право изабрана је 2014.
године. Држи вјежбе из предмета Међународно јавно право и Институције и право Европске уније.
Учествовала је на бројним семинарима, летњим школама и конференцијама
у земљи и иностранству, од којих су најистакнутије љетња школа из
Међународних људских права на Међународном институту за људска права у
Стразбуру (2011), те једномјесечни програм Хашке академије за међународно
право из области Међународног јавног права (2014). Као стипендиста Министарства просвјете и културе Републике Српске, учествовала је у програму
међународне размјене академског особља, те је као гост истраживач боравила на Међународном институту за људска права у Стразбуру (2015) и Макс
Планк институту за компаративно јавно право и међународно право (2016).
Објавила је шест стручних и научних радова.
Говори енглески и француски језик, а посједује почетно знање њемачког језика.
Објављени радови:
▪▪ Именовање судија Европског суда за људска права у свјетлу начела независности правосуђа, Зборник радова „Међународни
стандарди о независности судства и самосталности тужилаштва“,
Удружење за међународно кривично право, Дрвенград, 2016;
▪▪ Људска права у Европској Унији – од политике игнорисања до
обавезе приступања Европској конвенцији о људским правима,
рад је прихваћен за објављивање у Зборнику радова „Однос права
у региону и права Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2015;

74

▪▪ Компаративна анализа система заштите људских права у регионима, Зборник радова „Владавина права и правна држава у
региону“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву,
Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Implementing the European Convention on Human Rights in the Legal
Space of Bosnia and Herzegovina, European Public Law Series vol
CXV, European Public Law Organization - Faculty of Law University
of East Sarajevo, Athens, 2015;
▪▪ Регионални системи заштите људских права, преддокторски
рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013;
▪▪ Дипломатске повластице и имунитети, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, година I, бр. 1/2010.
ВИШИ АСИСТЕНТ МР ТИЈАНА БАЋОВИЋ
Рођена је 12. децембра 1983. године у Фочи.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2007. године. Магистарску тезу под насловом „Уговор о поклону у
праву Републике Српске“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2015. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 2009. године. У звање вишег
асистента на ужој научној области Грађанско право
изабрана је 2016. године. Држи вјежбе из предмета Увод у грађанско право.
Служи се енглеским и руским језиком.
АСИСТЕНТ ЂОРЂЕ ПЕРИШИЋ, МР
Рођен је 8. августа 1988. године у Требињу.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2011. године. Мастер
рад под насловом „Правни облици концентрација
привредних субјеката“ одбранио је на Правном
факултету Универзитета у Источном Сарајеву
2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 2013. године. У звање
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асистента на ужој научној области Пословно право и право друштава изабран је 2013. године. Држи вјежбе из предмета Пословно право (Уговори у привреди и хартије од вриједности), Право привредних
друштава и Облигационо право.
Био је секретар Катедре за грађанско право.
Објавиo је два стручна и научна рада.
Говори/Служи се енглеским и италијанским језиком.
Објављени радови:
▪▪ Правни облици концентрација привредних субјеката, мастер рад
одбрањен на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2016;
▪▪ Контрола концентрација привредних субјеката стицањем контроле у праву Босне и Херцеговине, Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
▪▪ Особености законског уређивања друштва са ограниченом одговорношћу у Босни и Херцеговини, рад је прихваћен за објављивање у Зборнику радова „Двадесет година примјене Дејтонског
мировног споразума“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2016.
АСИСТЕНТ ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ, МР
Рођена је 8. јула 1988. године у Сарајеву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2011. године. Мастер рад
под насловом „Предмет регистроване залоге“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у
Београду 2016. године.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 2013. године. У звање асистента на ужој научној области Грађанско право
изабрана је 2013. године. Држи вјежбе из предмета Стварно право и Грађанско процесно право.
Говори енглески језик.
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На Правном факултету на првом циклусу студија ангажовани су и
сљедећи наставници који нису у радном односу са пуним радним временом (предмети су наведени према годинама студија):
▪▪ Римско право – доц. др Самир Аличић (Правни факултет Државног универзитета у Новом Пазару);
▪▪ Кривично право I и II – проф. др Зоран Стојановић (Правни факултет у Београду), проф. др Иванка Марковић (Правни факултет
у Бањој Луци);
▪▪ Међународно кривично право – проф. др Миодраг Симовић
(Правни факултет у Бањој Луци);
▪▪ Међународно кривично право и Прекршајно право – проф. др
Милан Шкулић (Правни факултет у Београду);
▪▪ Међународно јавно право – проф. др Ранко Мујовић (Правни факултет у Подгорици);
▪▪ Финансије и финансијско право – проф. др Миле Врањеш (Правни факултет у Новом Саду);
▪▪ Криминалистика и Прекршајно право – проф. др Урош Пена;
▪▪ Криминологија са пенологијом – проф. др Борислав Петровић
(Правни факултет у Сарајеву);
▪▪ Управно право – материјални дио и Управно право – процесни дио – проф. др Предраг Димитријевић (Правни факултет у
Нишу), проф. др Зоран Лончар (Правни факултет у Новом Саду);
▪▪ Међународно приватно право – проф. др Мирко Живковић (Правни факултет у Нишу);
▪▪ Право интелектуалне својине – проф. др Зоран Миладиновић
(Правни факултет у Крагујевцу);
▪▪ Право привредних друштава и Пословно право (Уговори у
привреди и хартије од вриједности) – доц. др Јелена Лепетић
(Правни факултет у Београду).
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СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Да би се један млад човјек који учествује у настави на високошколској установи могао назвати студентом мора, прије свега, испуњавати
одређене услове:
▪▪ Свакодневним трудом и залагањем трудити се да постане активан чинилац наставног процеса на високошколској установи;
▪▪ Успоставити односе равноправности, како са колегама студентима, тако и са наставним особљем;
▪▪ Што је најважније, својим трудом и залагањем постизати одличне резултате у наставним и ваннаставним активностима.
Од самог оснивања Факултета 1946. године, као и након наставка
рада 1994. године, студенти Правног факултета својим успјесима и радом јасно су показивали одлучност која краси младе људе овог поднебља. Стицајем ратних околности, од једног факултета настала су два,
па се и јединствена студентска групација подијелила на двије.
Студентски живот на Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву стагнирао је од 1994. до 1998. године, прије свега због тешке економске ситуације која је погађала високошколско образовање и
студентски стандард. Неповољне околности, попут тешке материјалне
ситуације и недостатка квалитетног простора за рад све до 2004. године и пресељења у нову зграду факултета, нису поколебале студенте
Правног факултета да, поштујући традицију својих претходника, крену
у оснивање једне од првих студентских организација на правним факултетима у Босни и Херцеговини. Тако је 27. новембра 1998. године на
Палама основано прво удружење студената Правног факултета Источно (тада Српско) Сарајево, под називом Удружење студената Правног
факултета „Правник“.
Сами почеци били су тешки, прије свега због непостојања властитих просторија и средстава за рад, али временом, уз подршку факултетске управе, Удружење постаје лидер студентског организовања на Универзитету. Ређају се први успјешни резултати рада, прије свега поновно
добијање равноправног статуса у Заједници савеза студената правних
факултета бивше Југославије, гдје су студенти нашег факултета успјели да очувају и потврде тај статус.
Студенти Правног факултета радили су и на успостави организација
на нивоу Универзитета и Републике. Саоснивачи смо Савеза студената Универзитета у Источном Сарајеву и Студентске уније Републике
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Српске, као и њихових правних насљедника – Студентског парламента
Универзитета и Уније студената Републике Српске.
Због промјена позитивноправних прописа у области високог образовања, Удружење је 2007. године промијенило свој назив у Савез студената Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву „Правник“ и тако наставило са својим успјешпним активностима у области
студентског дјеловања.
Поставља се питање гдје су данас студенти Правног факултета. Данашње студентско организовање и студентски живот одвијају се како у
сједишту Факултета, тако и у одјељењу у Бијељини. Студенти су равноправни чланови органа факултета (Наставно-научног вијећа), гдје
својим позитивним и конструктивним приједлозима дају допринос побошљању студентског стандарда.
Студенти Правног факултета и данас су важан чинилац студентских
тијела на нивоу Универзитета и Републике. Треба споменути да студенти Правног факултета данас обављају значајне функције: чланови су
Сената Универзитета, Студент омбудсман Републике Српске био је са
нашег факултета, предсједници су комисија Студентског парламента и
Уније студената.
Савез студената Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, као омладинска организација од посебног интереса за студенте
Правног факултета, данас је једино студентско представничко тијело
на Факултету преко којег студенти остварују своја права и обавезе. Активност и дјеловање Савеза студената испољавају се у двије области:
академској и спортској.
Академске активности су најбројније и њима Савез студената посвећује највећу пажњу. Оне се могу подијелити на четири подобласти:
▪▪ Секција за бесједништво/реторику;
▪▪ Дебатни клуб;
▪▪ Учешће у раду Наставно-научног вијећа Факултета и комисијама
које се формирају на Факултету;
▪▪ Реализација пројеката са домаћим и страним невладиним организацијама, амбасадама страних земаља у БиХ, сарадња са
студентским представничким тијелима на нивоу Универзитета,
Републике и БиХ, локалним омладинским организацијама, органима локалне самоуправе.
1. Секцију за бесједништво 2000. године основао је и њеним радом
руководио до своје смрти проф. др Новица Војиновић. Чланови бесјед-
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Учeсници тaкмичeња у бeсjeдништву, кoja чeстo и успjeшнo oргaнизуje Бeсjeдничкa
сeкциja Прaвнoг фaкултeтa

ничке секције којом је он руководио учествовали су на бројним такмичењима у земљи и иностранству, гдје су остваривали значајне резултате.
Секција за бесједништво/реторику обновила је рад у октобру 2010. године на иницијативу Предсједништва Савеза студената Правног факултета.
Пошто је од марта мјесеца са радом почео Дебатни клуб, јавила се потреба за оснивањем Секције за бесједништво. Секција одржава редовне
састанке једном седмично. У раду Секције учествују студенти свих година студија. Радом секције руководе доц. др Димитрије Ћеранић и виши
асс. Ђорђе Мариловић, мр. Од 2011. године, па до данас, у организацији
Бесједничке секције Правног факултета у Источном Сарајеву одржано је
десетак такмичења у бесједништву на којима су учествовали студенти
из Бање Луке, Бијељине, Пала, Београда и Новог Сада. Прва мјеста на
такмичењима углавном су освајали чланови наше секције.
2. Дебатни клуб Правног факултета основан је на иницијативу Предсједништва Савеза студената, јер се јавила очигледна потреба да студенти
Правног факултета узму учешће у овој активности која се проводи на
свим већим факултетима. Иницијатива је добила свој формални основ
одлуком предсједника Савеза студената у марту 2010. године о оснивању
Дебатног клуба при Савезу студената. Упркос кратком периоду за припреме и тежини конкуренције, чланови Дебатног клуба остварили су одличне резултате на традиционалном Дебатном турниру „Дебатијада – Мостар 2010“. Важно је нагласити да је Дебатни клуб један од три активна
дебатна клуба у Босни и Херцеговини, поред оних у Сарајеву и Мостару.
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3. Студенти Правног факултета, према Статуту Универзитета у
Источном Сарајеву, учествују у раду Наставно-научног вијећа Правног
факултета (у даљем тексту: ННВ) у постотку не мањем од 15 % и не вишем од 20 % од укупног броја чланова ННВ, што према садашњем стању
износи шест чланова ННВ, који се од ступања на снагу новог Закона о
високом образовању бирају на непосредним изборима. Својим активним
учешћем у расправама, подношењем поднесака и представки ННВ, студенти Правног факултета у великој мјери доприносе раду ННВ.
4. У претходним годинама, Савез студената учествовао је у реализацији више пројеката од локалног, републичког и државног значаја. У
свим тим пројектима Савез студената се јављао као организатор или
као партнер организација. Посебан значај имају организација и учешће
на правнијадама, посјете институцијама и другим факултетима, као и
посјете студената других правних факултета нашем факултету.

Пoлaзници Шкoлe рoднe рaвнoпрaвнoсти 2014

Сви ови пројекти, активности и успјеси не би били могући без свесрдне подршке органа факултета, прије свега Деканата, који, пружајући
подршку студентима, раде и на промоцији Факултета.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У БУДУЋНОСТИ
Полазећи од постигнутих резултата, потреба студената, академске заједнице и друштва у цјелини, Правни факултет Универзитета у
Источном Сарајеву има јасне циљеве које ће настојати остварити у будућности. Они се темеље на потреби:
▪▪ Осавремењивања и развоја наставно-научног и научно-истраживачког процеса;
▪▪ Омогућавања студентима да поред теоријских знања стекну и
практична искуства;
▪▪ Повезивања правне теорије и праксе, чиме ће Факултет истовремено користити и научној и друштвеној заједници;
▪▪ Прилагођавања процесу и циљевима реформе високог образовања;
▪▪ Достизања нивоа свијести и повјерења јавности о Правном
факултету као институцији која даје релевантна и цијењена
мишљења и приједлоге о свим питањима развоја и функционисања правног и политичког система, чиме постаје активан учесник у свим важним друштвеним процесима;
▪▪ Смјелијег укључивања у мрежу академских институција, првенствено у области правних наука, у земљи и на међународном плану;
▪▪ Свестраног задовољења потреба студената, како у наставном
процесу тако и у ваннаставним активностима.
Правни основ за дјеловање Факултета у правцу остварења ових
циљева одређен је законима донесеним на нивоу Босне и Херцеговине
и, у претежној мјери, Републике Српске, стратешким смјерницама и
актима Владе Републике Српске, односно њених министарстава која су
задужена за науку и просвјету, као и одговарајућим актима и политиком Универзитета у Источном Сарајеву.
Овим актима и политикама дефинисана је реформа високог
образовања, којом треба измијенити и осавременити наставно-научни процес на универзитетима. Правни факултет је прихватио
ту обавезу и ради на њеном испуњењу, мијењајући свој наставни
план и методе рада. На том плану постигнути су значајни резултати, али је потребно још времена и напора да се у потпуности
усвоје нови методи држања наставе, активног укључивања студената у испуњавање предиспитних обавеза и провјере њиховог
знања. Потребно је пронаћи праву мјеру између очувања квалитета наставе и начина провјере знања, с једне стране, и нових ме-
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тода рада, с друге стране, како би се спријечило да „болоњски
процес“, понекад тумачен и примјењиван на различите начине,
доведе до опадања квалитета наставног процеса.

Факултет ће посветити посебну пажњу развоју научно-истраживачког рада. С тим циљем, мотивисаће своје наставнике и сараднике да се стручно и научно усавршавају у земљи и иностранству, на
домаћим и страним универзитетима и другим научно-истраживачким
институцијама. Посебна пажња ће бити посвећена научно-истраживачком раду и усавршавању наставног подмлатка Факултета. Започета пракса организовања научних скупова, која већ постаје традиција,
биће настављена и развијана, како би Факултет сваке године био домаћин научним радницима из области правних и других друштвених наука, развијајући научни дијалог, размјену идеја и искустава, с
циљем обогаћивања правне науке и праксе. Развоју научно-истраживачког рада треба да послужи и оснивање посебне организационе јединице у саставу Факултета која би се њиме бавила.
Наставно-научни и научно-истраживачки рад у највећој мјери зависе од кадровске оспособљености Факултета. У том погледу, наш
факултет је досад био на завидном нивоу, поготово захваљујући
наставницима који су долазили са осталих правних факултета и
несебично доприносили одвијању наставе и њеном високом квалитету. То је посебно било изражено у ратним и првим послијератним годинама, кад су услови рада били изузетно тешки. Данас,
Правни факултет има свој наставно-научни подмладак, доценте,
али и асистенте и више асистенте који се налазе на прагу избора у
наставничка звања. Један од темељних циљева је да се редови наставног кадра у наредних неколико година знатно ојачају младим
доцентима из сопствених редова, будући да су сви наши асистенти
завршили наш факултет. Иако Правни факултет никад неће окренути леђа заслужним наставницима који су годинама, а неки и читаву
деценију и по, радили код нас, вјерујемо да ће млади наставници,
који су поникли на нашем факултету и живе у Републици Српској,
представљати не само освјежење и појачање, већ и (представљати)
доказ виталности и трајности наше институције. Научно усавршавање подмлатка, не само на домаћим већ и страним институцијама,
представљаће један од приоритета Правног факултета. Да смо на
добром путу, свједочи и пет наших виших асистената који су у току
2016. године бирани или ће бити бирани у звање доцента, као и
још два виша асистента који би почетком 2017. године требало да
пређу у наставничка звања.
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Будући да је наш факултет један од најмасовнијих не само на Универзитету у Источном Сарајеву већ и у Републици Српској, принципијелно постоје могућности ангажовања нових сарадника – асистената
из реда наших свршених студената, што ће представљати један од темеља здраве кадровске политике коју желимо спроводити.
Факултет ће посветити посебну пажњу организовању правних клиника, јер је то активност која траје већ неколико година, додуше само у
области избјегличког права, али је показала изврсне резултате и велико
интересовање студената.
Правни факултет је прије девет година ушао у процес реформе наставног процеса. Усвојен је нови наставни план и започела је примјена
нових метода наставног рада, у складу са тзв. болоњским принципима садржаним у Закону о високом образовању Републике Српске. Један од циљева Факултета биће да се наставни план даље усавршава, а
нове методе рада досљедније примјењују. Притом, обратиће се посебна
пажња на задржавање достигнутог квалитета наставног процеса, јер се
не смије допустити да се под изговором реформе наставног процеса и
примјене болоњских принципа унесу такве измјене у наставни процес
које не проистичу из самог закона него су резултат самовољног тумачења болоњских принципа, а утичу на квалитет наставе.
У академској 2011/2012. години, почело је школовање студената другог
циклуса студија, што је нови изазов с којим се Факултет суочава. Изазови
ће бити још већи кад се организује настава на трећем циклусу студија. Мо-
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раћемо уложити велике напоре да квалитетно организујемо други и трећи
циклус студија, нашим студентима пружимо квалитетно образовање и
истовремено спријечимо непотребну хиперпродукцију мастера права и
доктора правних наука, која је присутна на неким другим високошколским
институцијама у окружењу. Ангажовање наставника са осталих факултета
на другом и трећем циклусу студија послужиће подизању њиховог квалитета, размјени наставника, те стицању нових знања и искустава.
Повезивање правне теорије и праксе један је од важних циљева
Правног факултета, како би се спријечила његова изолација и затварање у оквире строго академског проучавања правних феномена, с
циљем верификације научних знања у пракси и доприноса развоју нашег правног система. С тим циљем, Правни факултет ће изаћи у сусрет стручним организацијама, институцијама и појединцима који се
баве правном праксом, организовати семинаре, предавања и округле
столове, како би субјекти који се баве примјеном права били упознати
са нашим позитивним правом, његовим контроверзама, недостацима и
могућим усавршавањима, као и са упоредноправним рјешењима која
би била прихватљива за наш правни систем.
Босна и Херцеговина и Република Српска налазе се у процесу сталних друштвених реформи. Процес уставних реформи, као и реформи
осталих грана права, уз економске реформе, захтијева од правника да у
њима узму активно учешће и да предњаче познавањем како нашег, тако
и страних правних система. Учешће наставника и сарадника Правног
факултета у раду стручних удружења, институција БиХ и Републике
Српске, или њихов утицај на обликовање јавног мњења треба да допринесе развијању повјерења јавности у стручност и вољу наше институције да утиче на кретање друштвене реформе у прогресивном смјеру.
Активна и стваралачка улога нашег факултета, односно појединаца
који на њему обављају наставну и научно-истраживачку дјелатност, у
овим процесима допринијеће новом и појачаном повезивању правне
теорије и праксе, као и ефикаснијем служењу правне науке потребама
друштвеног развоја.
Правни факултет већ извијесно вријеме настоји да успостави добре колегијалне односе сарадње са правним факултетима у окружењу.
Успостављени су први званични контакти, које даље треба продубљивати. Циљ је да се успоставе званични односи сарадње са свим правним факултетима у Босни и Херцеговини и земљама региона, а да се
истовремено ради на успостављању односа сарадње са страним правним факултетима. Организовање међународних научних скупова и
учешће у међународним научним пројектима, размјена предавача и са-
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радња у научним часописима представљаће адекватне форме сарадње
са другим правним факултетима. Како нисмо затворени само у правну
науку и струку, а и желимо развити мултидисциплинарни приступ у
проучавању друштвених феномена којима се бавимо, биће потребно
остварити сарадњу и са осталим факултетима друштвених наука.
Студенти су и у досадашњем периоду имали могућност да поред
теоријских знања буду упознати са радом правосудних, политичких
и управних институција. Они су посјећивали већи број државних, ентитетских или локалних институција, било на иницијативу појединих
наставника и сарадника, било тако што им је Факултет то омогућавао у сарадњи са организацијама ван академске заједнице. Наш циљ
у наредном периоду ће бити да се спој стицања теоријских знања и
практичних искустава продуби и обогати, да се одвија осмишљено и
плански. Управа Факултета ће, стога, развити сарадњу са различитим
друштвеним организацијама које се баве овом врстом активности, али
ће истовремено мотивисати наставнике и сараднике да у оквиру својих
редовних наставних ативности посвете посебну пажњу осмишљавању
начина на који ће студенти стећи потребна практична искуства. Циљ ће
бити да студенти буду у пракси упознати са организацијом и начином
функционисања институција и да стекну искуства о примјени права у
конкретним случајевима.
Учешће студената на домаћим и међународним такмичењима у
бесједништву, дебати и симулацији суђења, учешће на правнијадама и
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другим такмичењима и студентским манифестацијама представљаће један од приоритета у подизању квалитета стандарда студентског живота
и рада на Факултету. Студенти су и досад имали подршку појединих наставника и сарадника у остваривању ових активности, стицању нових
знања и вјештина и учешћу на такмичења. Факултет ће, у сарадњи са
студентском организацијом, настојати да мотивише више наставника и
сарадника да сарађују са студентима и пружају им потребну помоћ и
подршку у раду.
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