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ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА  
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ОБИЉЕЖЕНИ ДАН И КРСНА СЛАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

Октобар 2019. 

 

Правни факултет је 31. октобра обиљежио Дан факултета и Крсну 

славу Светог Петра Цетињског. У присуству бројних званица из 

јавног живота, обављен је славски обред, а потом је на свечаној 

академији дипломе добило 65 студената који су окончали студиј на 

првом циклусу студија, и по два магистра права и мастера права. 

Крсну славу честитао је кум Правног факултета академик проф. 

др Рајко Кузмановић, предсједник Академије наука и умјетности 

Републике Српске и предсједник Удружења правника Републике 

Српске. Пошто је био службено одсутан из земље, Кум је послао 

поздравно писмо у коме је истакао да је поносан што је кум Правног 

факултета и срећан што је факултет један од стубова правне науке и 

образовања у Републици Српској и региону. 

Обиљежавању Крсне славе и Дана Правног факултета 

присуствовали су: проф. др Милан Кулић, ректор Универзитета у 

Источном Сарајеву; проф. мр Сандра Ивановић, проректор за 

студентска питања, културу, умјетност и спорт; проф. др Вера 

Ћевриз-Нишић, проректор за наставу; доц. др Јелена Крунић, 

проректор за науку, истраживање и развој; ранији декан Правног 

факултета проф. др Милан Томић; амбасадор Републике Србије у 

Босни и Херцеговини г. Александар Ђорђевић; савјетник члана 

Предсједништва БиХ Милорада Додика г. Бошко Томић; предсједник 

Уставног суда Босне и Херцеговине г. Златко Кнежевић; начелник 

Општине Пале г. Бошко Југовић; предсједник Скупштине града 

Источно Сарајево г. Мирослав Лучић; предсједник Скупштине 

општине Пале г. Синиша Ласица; начелник Општине Источно Ново 

Сарајево г. Љубиша Ћосић; начелник Општине Трново г. Драгомир 

Гаговић; начелник Општине Рогатица г. Милорад Јагодић; начелница 
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Општине Калиновик гђа Милева Комленовић; судија Уставног суда 

Босне и Херцеговине проф. др Миодраг Симовић; судије Суда Босне 

и Херцеговине проф. др Бранко Мораит и Срето Црњак; г. Лука 

Боровчанин, предсједник Основног суда у Сокоцу; мр Срђан Радуљ, 

замјеник директора Републичке управе за геодетске и 

имовинскоправне послове; замјеник правобраниоца Републике 

Српске гђа Слађана Космајац; г. Младен Драганић, у име 

правобраниоца Босне и Херцеговине г. Мандића; доц. др Јелена 

Лепетић, продекан за међународну сарадњу Правног факултета 

Универзитета у Београду и мр Драган Павић, секретар факултета; 

секретар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци г. Драган 

Миличић; декани и продекани факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву; представници Студентског парламента Универзитета у 

Источном Сарајеву; професори, асистенти, студенти и 

административни радници Правног факултета. 

Крсну славу и Дан факултета честитали су: г. Недељко 

Чубриловић, предсједник Народне скупштине Републике Српске; гђа 

Соња Јовичевић-Караџић, потпредсједник Народне скупштине 

Републике Српске; мр Џерард Селман, предсједник Уставног суда 

Републике Српске; мр Мирјана Лукач, директорица Гендер центра 

Владе Републике Српске; гђа Драгица Радовић, Омбудсман за дјецу 

Републике Српске; декани правних факултета у Новом Саду проф. др 

Бранислав Ристивојевић, Нишу проф. др Горан Обрадовић, 

Крагујевцу проф. др Драган Вујисић и Косовској Митровици проф. др 

Душанка Јововић, те декан Технолошког факултета из Зворника 

проф. др Миладин Глигорић. 

Учесницима свечане академије обратио се ректор Универзитета у 

Источном Сарајеву проф. др Милан Кулић, који је истакао да је 

срећан због тога што овако велики број дипломираних правника данас 

прима диплому, поручујући младим колегама да оцјене, ма како 

значајне, не могу бити једино мјерило знања. 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић истакао је да 

је факултет признат као један од темеља Универзитета у Источном 

Сарајеву и један од два стуба научног рада у области правних наука и 

правничког образовања у Републици Српској. Правни факултет 

значајно доприноси доласку и останку младих људи на овим 

просторима, отвара им перспективе успјешног живота у источном 

дијелу Републике, ствара им услове за успјешно студирање, а 

доприноси и обогаћивању културног живота. 

На свечаној академији уручене су награде најбољем студенту 

генерације и најбољим студентима II, III и IV године студија. Ове 

године, најбољи студент генерације је Брано Хаџи Стевић, чија је 



Хроника догађаја 2019. године на Правном факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву, Годишњак Правног факултета, година X, 1/2019. 

 3 

просјечна оцјена током студија 10. Он је добио Награду „Проф. др 

Богдан Лоза“, коју додјељује Правни факултет, док је начелник 

Општине Пале г. Бошко Југовић додијелио новчану награду. Најбољи 

студент II године је Симеон Петковић, са просјечном оцјеном 9,56, 

најбољи студент III године је Јована Марковић, са просјечном 

оцјеном 9,67, док је најбољи студент IV године Маријана Никић, са 

просјечном оцјеном 9,62. 

Свечану академију традиционално уљепшавају наступи колега са 

Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. Ове године то 

су учинили Дејана Хршум, мастер соло пјевања, те студенти Бобана 

Тешић и Алекса Мирковић.  

 

ОДРЖАН VIII. НАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ ДАНА ПРАВНОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Октобар 2019. 

 

На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је VIII 

Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на општу тему 

„Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 

универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, 

Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и БиХ, који су послали 

укупно 75 самосталних и коауторских реферата. Већина њих усмено 

је саопштила своје радове на скупу чиме су допринијели научној 

дискусији која је услиједила након излагања реферата на четирма 

секцијама (Јавноправној и теоријскоправној, Грађанскоправној и 

привредноправној, Кривичноправној и секцији Осамсто година 

Законоправила Светог Саве/Историјскоправној). 

Суорганизатори скупа били су Међународно удружење правника, 

са сједиштем у Москви и Српско удружење за кривичноправну 

теорију и праксу, Београд, чији представници су били чланови 

Научног одбора скупа, а саопштили су и своје реферате на 

конференцији. У Научном одбору који је осмислио концепцију 

конференције и одобрио реферате пријављеним ауторима, 

учествовало је 18 признатих научника из осам држава – Русије, 

Мађарске, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и 

БиХ, а који су објављивали радове у публикацијама са ISI листе и 

односе се на тему скупа. Предсједник Научног одбора био је проф. др 

Радомир В. Лукић.  

Организациони одбор који је припремио скуп, чинили су проф. др 

Горан Марковић, предсједник, доц. др Димитрије Ћеранић, доц. др 
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Радислав Лале, доц. др Сања Савић, виши асистент Ђорђе 

Мариловић, мр и виши асистент Ђорђе Перишић, мр. 

С обзиром на то да је одлуком Комисије за класификацију и 

категоризацију научних скупова при Министарству за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво, Научни скуп из 2018. године оцијењен као најбоље 

класификован и категорисан међу свим скуповима које организују 

факултети друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској, 

надамо се да ће овогодишња конференција бити вреднована још 

боље, односно као међународни научни скуп.  

Поводом Конкурса за суфинансирање организовања научних 

скупова у 2019. години, Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво одобрило је средства 

Правном факултету којима је већим дијелом финансирано одржавање 

овогодишњег скупа. У том погледу, Правни факултет изражава 

захвалност Министарству. 

 

ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА „ПРАВО И ВРИЈЕДНОСТИ“ 

Октобар 2019. 

 

Правни факултет објавио је Зборник радова са VII Научног скупа 

поводом Дана Правног факултета „Право и вриједности“, у коме су 

објављени реферати изложени на истоименом научном скупу, који је 

у организацији факултета одржан 2018. године. У зборнику је на 586 

страна објављено 29 реферата, аутора са универзитета из Источног 

Сарајева, Београда (Универзитет и Криминалистичко-полицијски 

универзитет), Ниша, Новог Сада, Бање Луке, Сплита, Скопља („Св. 

Кирил и Методиј“ и „Св. Климент Охридски“), Мостара 

(Свеучилиште и „Џемал Биједић“), те институција – Суда БиХ, 
Тужилаштва БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ и 

Омбудсмана за дјецу Републике Српске. 

Научни одбор чинили су: проф. др Миленко Kрећа, Правни 

факултет Универзитета у Београду, предсједник Одбора; проф. др 

Зоран Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду; проф. 

др Драган Боланча, Правни факултет Свеучилишта у Сплиту; проф. 

др Борче Давитковски, Правни факултет „Јустинијан Први“ 

Универзитета „Св. Kирил и Методиј“ у Скопљу; проф. др Радомир В. 

Лукић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву; проф. 

др Станка Стјепановић, Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву; проф. др Борис Кривокапић, Пословни и правни факултет 

Универзитета „Унион – Никола Тесла“, Београд; проф. др Зоран 
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Лончар, Правни факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др 

Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву; проф. др Дарко Симовић, Криминалистичко полицијски 

универзитет, Београд; проф. др Туњица Петрашевић, Правни 

факултет Свеучилишта „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку; проф. др 

Драган Гоцевски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета 

„Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу и проф. др Златан Бегић, Правни 

факултет Универзитета у Тузли. 

Организациони одбор скупа чинили су: проф. др Радомир В. 

Лукић, предсједник, проф. др Горан Марковић, доц. др Димитрије 

Ћеранић, доц. др Радислав Лале, доц. др Свјетлана Ивановић и виши 

асистент Ђорђе Мариловић, мр. 

Уредник Зборника био је проф. др Радомир В. Лукић. Техничку 

припрему Зборника обавили су проф. др Горан Марковић, доц. др 

Димитрије Ћеранић и Марко Мастило, дипл. ек, уз помоћ виших 

асистената мр Тијане Баћовић и мр Мирјане Пупић. Лектор за српски 

језик била је проф. др Нина Милановић, а за енглески језик наставник 

страног језика мр Нинослава Радић. 

Поводом Конкурса за суфинансирање издавања научних 

публикација у 2019. години, Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и информационо друштво одобрило је 

Правном факултету средства којима је скоро у цијелости 

финансирано објављивање овог зборника. У том погледу, Правни 

факултет изражава захвалност Министарству. 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗДАЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА САЈМУ 

КЊИГА У БЕОГРАДУ 

Октобар 2019. 

 

На 64. Међународном београдском сајму књига, четвртог 

сајамског дана, 24. октобра 2019. године, на штанду Републике 

Српске представљен је Зборник радова „Право и вриједности“ у 

издању Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, као и 

још нека факултетска издања.  

Зборник радова представио је уредник проф. др Радомир В. 

Лукић, истакавши да је у Зборнику објављено 29 радова истакнутих 

научних радника из области права на око 600 страна, који су 

саопштени на VII Научном скупу поводом Дана Правног факултета, а 

који је одржан 26. октобра 2018. године на Палама. Професор Лукић 

посебно је истакао да је одлуком Комисије за класификацију и 

категоризацију научних скупова при Министарству за 
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научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво, прошлогодишњи скуп оцијењен као најбоље класификован 

и категорисан међу свим скуповима које организују факултети 

друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској. Притом, 

уредник Зборника је нагласио да се нада да ће објављени радови из 

области јавног права, грађанског и привредног права, кривичноправне 

и историјскоправне области, наићи на подршку и препознавање у 

научној и стручној јавности, те допринијети расту угледа Правног 

факултета као установе која осим што учи, спаја и истражује.  

О издавачкој дјелатности Правног факултета говорио је и доц. др 

Димитрије Ћеранић, продекан за научноистраживачки рад, који је 

истакао да се Факултет може похвалити у области издавачке 

дјелатности о чему свједоче зборници, монографије, и посебно 

научни часопис Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БИЈЕЉИНИ У 

ПОТПУНОСТИ ПРЕСЕЛИЛО У ЗГРАДУ ЦЕНТРА ЗА ВИСОКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Јануар 2019. 

 

Крајем 2018. године, за потребе рада Одјељења у Бијељини, 

Правни факултет и Педагошки факултет потписали су Уговор о 

коришћењу просторија у згради Центра за високо образовање, којим 

је уређен начин коришћења и расподјела просторија између двају 

факултета у овој згради. Уговор је закључен на неодређено вријеме 

чиме је трајно ријешен смјештај и рад Одјељења које у Бијељини 

постоји од 1999. године.  

Правни факултет добио је на коришћење амфитеатар, више 

слушаоница, просторије за студентску службу, декана и продекана, 

наставнике и сараднике, уз заједничко коришћење просторијама 

информатичког кабинета, скриптарнице, поште, библиотеке и 

читаонице. Учешће Правног факултета у укупним режијским 

трошковима одређено је у висини од једне четвртине, у складу са 

процентуалним односом у погледу коришћења просторијама.  

Приближно пола студената Правног факултета студира у 

Одјељењу ван сједишта у Бијељини. Студенти Правног факултета 

који студирају у Одјељењу у Бијељини углавном долазе из Подриња, 

Бирча, Семберије и Мајевице, Посавине, Мачве и Срема (Република 

Србија). Бројни студенти који долазе из граничних крајева Републике 

Србије по завршетку студија без нострификације дипломе 
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запошљавају се у Републици Србији, тамо полажу правосудни испит 

и сл. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, У ОДЈЕЉЕЊУ У БИЈЕЉИНИ, 

ОДРЖАНА ЈЕ ПРАВНА КЛИНИКА „ПРАВДА ЗА ДЈЕЦУ“ 

Јануар 2019. 

 

На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у 

Одјељењу у Бијељини, у периоду од децембра 2018. до јануара 2019. 

године, одржана је Правна клиника под називом „Правда за дјецу“ 

(Клиничко образовање правника за студенте Правног факултета), у 

оквиру наставка сарадње са Центром за људска права из Мостара, 

која је започела 2017. године одржавањем истовјетне клинике за 

студенте Правног факултета у сједишту на Палама. Правна клиника 

одржана је у оквиру пројекта „Правда за свако дијете“ који проводи 

УНИЦЕФ у сарадњи са Шведском агенцијом за развој (Сида), 

Швајцарском владом, надлежним ресорним министарствима и 

институцијама на нивоу БиХ, ентитета и кантона, те Бироом за 

људска права Тузла, Центром за истраживање политике 

супротстављања криминалитету (ЦПРЦ) и Центром за људска права у 

Мостару, невладиним организацијама које пружају стручну и 

техничку подршку у спровођењу активности, а чији фокус је приступ 

правди за дјецу, права, интереси и заштита дјеце и младих, развијање 

и примјена алтернативних мјера при поступању са дјецом у контакту 

са законом, као и предупређење малољетничког преступништва. 

Предавачи на клиници били су наставници и сарадници правних 

факултета, као и правници који се у пракси баве остваривањем и 

заштитом права и интереса дјетета (судије, адвокати, замјеник 

Омбудсмана за дјецу Републике Српске и радници центра за 

социјални рад). Између осталих, правници из Адвокатске канцеларије 

Стевановић учествовали су у раду Правне клинике, а међу њима и 

адвокат Милош Стевановић. Ово је једна од најугледнијих и највећих 

адвокатских канцеларија у Републици Српској у којој су запослење 

нашли бројни свршени студенти Правног факултета. 

Студенти друге, треће и четврте године и апсолвенти првог 

циклуса студија, имали су прилику да на 30 часова одслушају 

теоријска и практична предавања, те да учествују у радионицама које 

се тичу права дјетета. На појединим предавањима добијали су и радни 

материјал у виду практичних образаца или краћих саопштења. По 

окончању рада правне клинике, студенти ће добити сертификате о 
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учешћу на клиници и обављеној стручној пракси. Координатор 

клинике био је доц. др Димитрије Ћеранић. 

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У ПОСЈЕТИ ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 

Јануар 2019. 

 

Др Соња Караџић-Јовичевић, народни посланик и 

потпредсједница Народне скупштине Републике Српске, посјетила је 

Правни факултет. У дужем садржајном разговору са проф. др 

Гораном Марковићем, деканом факултета, и доц. др Радиславом 

Лалом, продеканом за наставу, др Соња Караџић-Јовичевић је 

понудила сарадњу Правном факултету, која би се огледала у 

организовању посјете студената Правног факултета, како са Пала 

тако и из Бијељине, Народној скупштини Републике Српске. Управа 

Правног факултета је прихватила ову љубазну понуду. Студенти ће 

имати прилику да обиђу зграду Народне скупштине, да разговарају са 

посланицима и да слушају предавање о организацији и раду Народне 

скупштине Републике Српске. 

Представници Правног факултета упознали су потпредсједницу 

Народне скупштине Републике Српске са активностима и 

резултатима Правног факултета, и понудили су сарадњу Народној 

скупштини Републике Српске, посебно посланицима из источног 

дијела Републике Српске, у поступку израде закона, нарочито оних из 

области високог образовања. На тај начин, наставници и сарадници 

Правног факултета даће допринос изградњи и усавршавању правног 

система Републике Српске, нарочито у оним сегментима које најбоље 

познају. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОТПОЧЕЛА ЈЕ ОБУКА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ БАЗОМ ПАРАГРАФ ЛЕКС 

Јануар 2019. 

 

На Правном факултету отпочела је обука за коришћење највећом 

регионалном електронском базом правних прописа, судске праксе, 

стручних коментара правних прописа и правних модела, Параграф 

лекс. Ова база обухвата правне системе Републике Српске, 

Федерације БиХ, Брчко Дистрикта БиХ, Кантона Сарајево и БиХ. 

Свим полазницима обуке који положе завршни тест биће издат 

сертификат о оспособљености за коришћење базом који заједно 
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издају Параграф лекс и Правни факултет. Обуку за коришћење базом 

могу похађати студенти мастер студија, као и студенти треће и 

четврте године првог циклуса студија Правног факултета, адвокати, 

нотари, те судски и адвокатски приправници, као и остали 

заинтересовани дипломирани правници. Полазнике обучава 

сертификовани предавач доц. др Димитрије Ћеранић. 

По један студент из сваке групе полазника биће награђен 

једногодишњим бесплатним приступом бази. Сви студенти Правног 

факултета могу бесплатно приступити бази Параграф лекс преко 

рачунара у библиотеци на Палама и у Бијељини у току радног 

времена, а наставно особље има приступ путем рачунара из својих 

кабинета. Захваљујемо колегама из Параграф лекса на одличној 

сарадњи и надамо се унапређењу пословних односа. 

 

ЗАКЉУЧЕН ЈЕ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРАВНИМ 

ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

Фебруар 2019. 

 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић, продекани 

доц. др Димитрије Ћеранић и доц. др Радислав Лале, посјетили су 

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, гдје су их примили 

декан проф. др Жељко Мирјанић и продекани проф. др Игор 

Милинковић и проф. др Зоран Васиљевић. Посјета је уприличена 

поводом обиљежавања Дана Правног факултета у Бањој Луци. У 

дужем срдачном и пријатељском разговору, декани и продекани два 

највећа правна факултета у Републици Српској разговарали су о 

стању у области високог образовања, активностима и сарадњи 

правних факултета у Источном Сарајеву и Бањој Луци. 

Декани два факултета потписали су Споразум о сарадњи којим су 

прецизно дефинисани и унапријеђени облици сарадње у области 

наставног и научно-истраживачког рада. Између осталог, исказано је 

опредјељење за развој заједничког студијског програма на 

докторским студијама. Два јавна правна факултета представљају 

сигуран ослонац за развој правног система Републике Српске и 

исказали су спремност за сарадњу са институцијама власти, с циљем 

развоја владавине права и правне науке. 
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ЗАКЉУЧЕН ЈЕ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

И РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Фебруар 2019. 

 

Декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

проф. др Горан Марковић и директор Републичке управе за геодетске 

и имовинско-правне послове (РУГИПП) Босиљка Предраговић 

потписали су 5. фебруара 2019. године у Бањој Луци Споразум о 

сарадњи Правног факултета и РУГИПП-а. 

Споразумом је, између осталог, студентима свих циклуса студија 

права омогућено обављање стручне праксе у свим подручним 

јединицама РУГИПП-а које се налазе на територији цијеле Републике 

Српске. Петнаестодневна студентска пракса биће обављана током 

љетних мјесеци, а моћи ће да је похађају студенти старијих година 

студија. 

Стране потписнице Споразума обавезале су се и на сарадњу 

научног и стручног особља,  сарадњу у организовању  научних 

скупова, семинара, радионица, те рад на пројектима од заједничког 

интереса. Споразумом је предвиђена и размјена научне и стручне 

литературе и других публикација, те подршка у осавремењавању 

наставних планова и програма, као и друге активности. 

Посебан облик сарадње страна у Споразуму односи се на 

организовање и извођење практичне и теоријске наставе за потребе 

студената свих циклуса студија на Правном факултету. Службеници и 

руководиоци РУГИПП-а држаће стручна предавања будућим 

правницима у Источном Сарајеву и Бијељини уз анализу практичних 

случајева и симулацију поступака који се спроводе пред Геодетском 

управом. 

Приликом потписивања Споразума, директор Републичке управе 

за геодетске и имовинско-правне послове Босиљка Предраговић 

напоменула је да овим Споразумом желе приближити свој рад и 

надлежности студентима да би након свршеног студија обавили 

приправнички стаж, али и пронашли запослење у РУГИПП-у. 

Декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

проф. др Горан Марковић подсјетио је да овај факултет има 

потписане сличне споразуме са више судова, те да је начелно 

договорено закључивање споразума и са тужилаштвима, јединицама 

локалне самоуправе, адвокатским и нотарским канцеларијама и др. 

„Потписивање данашњег споразума представља наставак тих 

активности. Циљ споразума је да се нашим студентима омогући нови 
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вид практичне активности да би се обезбиједио спој теоријских 

предавања и студентске праксе која све више добија на значају. 

Желимо да омогућимо нашим студентима да осјете рад у различитим 

институцијама Српске.“ – нагласио је декан Марковић, додајући да је 

значајно то што ће студенти моћи да чују и предавања колега из 

РУГИПП-а, као и да похађају праксу у мјестима живљења. 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ПОСЈЕТИ 

ПРЕДСЈЕДНИКУ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Фебруар 2019. 

 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић, продекан за 

научно-истраживачки рад доц. др Димитрије Ћеранић и продекан за 

наставу доц. др Радислав Лале посјетили су предсједника Академије 

наука и умјетности академика Рајка Кузмановића. У дужем срдачном 

разговору, представници Правног факултета упознали су академика 

Кузмановића са развојем Правног факултета, о предузетим 

активностима и плановима за наредни период. Академик Кузмановић 

је упознао представнике Правног факултета са активностима 

Академије, нарочито на плану припреме новог тома Енциклопедије 

Републике Српске. 

Академик Кузмановић је вишегодишњи кум крсне славе Правног 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Имао је прилику да 

прати развој нашег факултета у посљедњој деценији, оцјењујући га 

једним од најзначајнијих стубова правне науке и струке у Републици 

Српској. Осим тога, академик Кузмановић је предсједник Удружења 

правника Републике Српске, а многи наши наставници заузимају 

руководеће позиције у регионалним огранцима овог удружења у 

Источном Сарајеву и Бијељини, па се овом приликом разговарало и о 

развоју Удружења. Постигнута је сагласност о томе да Правни 

факултет може и треба дати допринос припремању Енциклопедије 

Републике Српске и да је пожељно размотрити могућност учешћа 

Академије и Правног факултета у заједничким научно-

истраживачким пројектима. 

 



Хроника догађаја 2019. године на Правном факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву, Годишњак Правног факултета, година X, 1/2019. 

 12 

МИНИСТАРСТВО ОДОБРИЛО СУФИНАНСИРАНЈЕ НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОЈЕКТА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 

Фебруар 2019. 

 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике Српске одобрило је 

суфинансирање научно-истраживачког пројекта, под насловом 

„Конституционализација Босне и Херцеговине“, чији приједлог је 

израдила Катедра за правну теорију и јавно право којом руководи 

проф. др Радомир В. Лукић. Приједлог пројекта усвојило је Наставно-

научно вијеће Правног факултета. Од 19 одобрених пројеката у 

области друштвених наука, наш пројекат је рангиран на осмом мјесту. 

Координатор пројекта је проф. др Горан Марковић, а чланови 

пројектног тима проф. др Радомир В. Лукић, доц. др Радислав Лале, 

виши асс. др Сања Голијанин, виши асс. др Сања Крешталица, и виши 

асс. Ђорђе Мариловић, мр. 

Одобравање овог пројекта представља нову фазу у развоју 

научно-истраживачког рада на Правном факултету и прилику 

наставницима и сарадницима да покажу своје научно-истраживачке 

могућности и дају допринос развоју правне теорије и правног 

система. Пројектом је предвиђено провођење научног истраживања, 

издавање зборника радова и организовање округлог стола. Предмет 

пројекта биће развој уставности у Босни и Херцеговини од 1971. 

године до данас, са посебним освртом на развој уставног система 

након Дејтона. Како су ова теоријска питања врло контроверзна и 

недовољно обрађена, овај пројекат треба да допринесе давању нових 

одговора, који ће бити значајни не само за правну теорију, већ и за 

развој правног система. 

 

ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА БиХ 

У ПОСЈЕТИ ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ  

Фебруар 2019. 

 

Директор Агенције за заштиту личних података БиХ г. Петар 

Ковачевић посјетио је Правни факултет. Господин Ковачевић је 

упознао декана Правног факултета проф. др Горана Марковића са 

активностима Агенције и предложио сарадњу. Облици сарадње би 

могли бити предавања службеника Агенције студентима Правног 

факултета, учешће у заједничким пројектима и организовање 

округлих столова. 
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Сарадња ће бити започета у љетном семестру, када ће бити 

уприличено предавање студентима, а о осталим облицима сарадње 

договор ће бити постигнут у наредном периоду. Посебно значајно ће 

бити постићи спој правне теорије и праксе, будући да се Агенција у 

свом раду суочава са низом изазова, бавећи се конкретним питањима 

заштите људских права, тачније права на заштиту података о 

личности. 

 

АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРАВО НА ПРВОМ 

ЦИКЛУСУ СТУДИЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

Март 2019. 

 

Универзитет у Источном Сарајеву 2018. године предао је пријаву 

за реакредитацију Универзитета и акредитацију 12 студијских 

програма Агенцији за акредитацију високошколских установа 

Републике Српске. Агенција је спровела поступак одабира чланова 

Комисије домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и 

ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији. Посјета 

Комисије Универзитету обављена је у периоду 12–13. март 2019. год. 

Комисија је у складу са Упутством за спровођење екстерне 

евалуације разговарала са неколико стотина саговорника и обишла 

чланице Универзитета чији су студијски програми оцјењивани. На 

Правном факултету, Комисија домаћих и међународних стручњака 

одржала је састанак са неколико чланова Комисије Правног 

факултета која је током 2018. године сачинила Извјештај за 

акредитацију студијског програма првог циклуса студија на Правном 

факултету „Право“. У име Комисије, састанку су присуствовали доц. 

др Сања Савић, координатор за осигурање квалитета на Правном 

факултету, предсједник Комисије, проф. др Горан Марковић, декан и 

члан Комисије, доц. др Радислав Лале, продекан за наставу и члан 

Комисије те доц. др Димитрије Ћеранић, продекан за научно-

истраживачки рад и члан Комисије. Осим чланова Комисије, састанку 

и вишесатном разговору са домаћим и међународним стручњацима 

присуствовали су и ранији декан проф. др Радомир В. Лукић и проф. 

др Бранко Ђерић, као један од најстаријих наставника Правног 

факултета. 

Екстерна евалуација урађена је провјером нивоа испуњености 

захтјева ЕSG стандарда (Standards and Guidelines for Quality Assurance 

in European Higher Education Area – European Association for Quality 

Assurance in Higher Education), Критеријума за акредитацију 

високошколских установа и Критеријума за акредитацију студијских 
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програма првог и другог циклуса студија. Након посјете УИС, 

Комисија је сачинила Извјештај о екстерној евалуацији за 

Универзитет у Источном Сарајеву. 

У погледу Студијског програма „Право“, у Извјештају је наведено 

да је усвојена политика квалитета својим садржајем усмјерена на 

промоцију истраживачког рада, учења и проучавања, те мобилности. 

Пракса студената је развијена, а посебно су поменуте правне клинике. 

Указано је на бројне споразуме који укључују: праксу, размјену 

информација путем предавања, искуства и експертизе из области 

правне теорије и праксе, заједничко учешће у организацији научих и 

стручних скупова, организацију посјета студената итд. Констатовано 

је да се наставни планови осавремењују, и да се користи референтан 

наставни план и програм. Утврђено је да факултет запошљава 

довољан број стално запослених те да управља људским ресурсима и 

планира попуњеност властитим кадром. Наглашено је да ће већи дио 

запослених асистената у наредном периоду докторирати, што ће 

смањити потребу за ангажманом гостујућег наставног кадра. 

Наставни планови и силабуси су доступни, а исходи учења 

дефинисани на нивоу студијског програма и предмета. Процедуре 

уписа, оцјењивање студената, жалбене процедуре су регулисане, а 

редовно се анализира и пролазност студената, те научно-

истраживачки рад наставника и сви елементи самоевалуационог 

извјештаја. У Годишњаку Правног факултета објављују се 

информације о активностима факултета, што је посебно наглашено. 

Такође, скренута је пажња на чињеницу да није развијена процедура 

ревизије студијских програма те начин и поступак укључивања 

спољних учесника у ову процедуру. Интернет страница факултета 

због тренутне промјене домена није била потпуно у функцији, што је 

посебно наведено а констатовано је и да треба усвојити посебан ECTS 

правилник. Примједба је упућена у погледу недовољне мобилности 

наставника и студената. Међутим, констатовано је да се у посљедње 

вријеме ради на припреми пројеката мобилности.  

На основу Извјештаја о екстерној евалуацији за Универзитет у 

Источном Сарајеву, Агенција за акредитацију високошколских 

установа Републике Српске донијела је Рјешење о акредитацији 

Универзитета у Источном Сарајеву, бр. 01/1.3.66-5118 од 26.3.2019. 

године којим је, између осталог, акредитован и Студијски програм 

„Право“ (први цилус студија) на Правном факултету. 
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ДОГОВОРЕНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ОСНОВНОМ СУДУ У 

СОКОЦУ  

Март 2019. 

 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић и продекан за 

наставу доц. др Радислав Лале разговарали су са предсједником 

Основног суда у Сокоцу г. Луком Боровчанином, секретаром 

Основног суда г. Младеном Башевићем и судијама овог суда о 

реализацији студентске праксе. Предсједник, секретар и судије 

Основног суда су показали изузетну спремност за сарадњу са 

Правним факултетом и помоћ у реализацији студентске праксе. 

Студентска пракса ће имати неколико облика. Студенти ће прво 

бити упознати са организацијом и радом суда, упознаће се са начином 

формирања предмета, обићи писарницу итд. Потом, студенти ће 

пратити рочишта у појединим предметима, а након тога ће 

разговарати са судијама који су поступали у тим предметима, који ће 

студентима појашњавати поједине радње у поступку. Судије су 

изразиле спремност и да долазе на Правни факултет и држе 

предавања студентима. 

Студенти ће водити дневник студентске праксе, која ће бити 

организована у љетном семестру. На овај начин, студентска пракса ће 

бити организована систематски, стално и садржајно. Координатор 

праксе биће доц. др Радислав Лале. 

 

ЗАКЉУЧЕН ЈЕ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРАВНИМ 

ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

Март 2019. 

 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић, продекани 

доц. др Димитрије Ћеранић и доц. др Радислав Лале, посјетили су 

Правни факултет Универзитета у Новом Саду, гдје су их примили 

декан проф. др Бранислав Ристивојевић и продекан за финансије 

проф. др Слободан Орловић. У дужем срдачном и пријатељском 

разговору, декани и продекани два правна факултета разговарали су о 

стању у области високог образовања, активностима и сарадњи 

правних факултета у Источном Сарајеву и Новом Саду. 

Декани два факултета потписали су Споразум о сарадњи којим су 

прецизно дефинисани и унапријеђени облици сарадње у области 

наставног и научно-истраживачког рада. Два јавна правна факултета 

представљају сигуран ослонац за развој правног система Републике 
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Српске и Републике Србије, а овај споразум почива на досадашњој 

сарадњи, која треба да буде настављена и унапређена. 

Конкретизацијом споразума биће договорене заједничке активности 

које ће имати за циљ размјену наставника и студената, писање 

заједничких пројеката, организовање заједничких издавачких 

подухвата, учешће на научним конференцијама, и др. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, НА ПАЛАМА, ПРОВЕДЕНА 

УСПЈЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

Март 2019. 

 

Правни факултет је, у сарадњи са општинском организацијом 

Црвеног крста Пале, организовао акцију добровољног давања крви. 

Прикупљено је 19 доза крви, а акцији се одазвало 35 студената, па се 

сматра да је акција одлично успјела. Циљ Правног факултета је да 

своје студенте, које учи праву и правди, учи и солидарности и 

заједништву, а студенти су својим одзивом показали да су им ове 

идеје блиске. На овај начин, Правни факултет се укључује у 

разноврсне хуманитарне и друштвене активности, јер жели да 

постане вишеструко корисна установа у нашој друштвеној заједници. 

План је да ове активности буду настављене у наредном периоду, 

поготово у оним мјесецима када расположивих доза крви има мање, 

па је помоћ потребнија. Координатор акције био је доц. др Радислав 

Лале. 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ И ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" 

ПОТПИСАЛИ СУ СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ 

Март 2019. 

 

Правни факултет и ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а. д. закључили су 

Споразум којим је предвиђено успостављање сарадње између ових 

субјеката. Основни циљ Споразума је обављање студентске праксе у 

овом електродистрибутивном предузећу. Стручна пракса послужиће 

као организована припрема студената за примјену стечених 

теоријских знања и савладавање појединих пословних вјештина у 

одређеним областима пословања. Студенти ће имати могућност да 

учествују у раду свих организационих јединица ЗЕДП „Електро-

Бијељина“ у којима постоји потреба за правничким знањем, о чему ће 

бити вођен дневник студентске праксе овјерен од стране додијељеног 

ментора. 
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Такође, отворена су врата и за друге видове сарадње у смислу 

организовања научних скупова, округлих столова, тематских 

предавања и сличних активности. Правни факултет и ЗЕДП „Електро-

Бијељина“ исказали су спремност за заједнички рад на јачању 

привредних и академских капацитета Републике Српске. 

Представници Правног факултета, декан проф. др Горан 

Марковић, продекан доц. др Димитрије Ћеранић и виши асс. Ђорђе 

Мариловић, мр, те представници ЗЕДП „Електро-Бијељина“, 

директор др Васо Арсеновић, руководилац сектора за правне, 

кадровске и опште послове Александар Ђурђевић и г. Стеван Бобић, 

заједнички су истакли да наше друштво може остварити значајан 

напредак сарадњом образовно-научних институција и привреде, а 

посебно давањем шансе најбољим студентима да своје теоријско 

знање надграђују у пракси и стичу нова знања и вјештине које ће их 

сутра учинити конкурентним на тржишту рада. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОМОГУЋЕН ЈЕ ПРИСТУП БАЗИ 

HeinOnline, ВОДЕЋОЈ ДИГИТАЛНОЈ НАУЧНОЈ БАЗИ ПОДАТАКА 

ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА 

Март 2019. 

 

Уз помоћ средстава која је Факултет добио од Министарства за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво, по основу пројекта који је Управа факултета сачинила и 

послала на Конкурс за унапређење инфраструктуре и набавке опреме 

неопходне за научноистраживачки рад, на Правном факултету 

омогућен је приступ бази HeinOnline. На овај начин, Правни факултет 

исказао је јасно опредјељење за унапређење и дигитализацију 

научноистраживачких потенцијала којима располаже и сврстао се 

међу малобројне правне факултете у региону који имају приступ овој 

бази. 

HeinOnline је водећа дигитална научна база података из области 

права која располаже са више од 170 милиона страница 

правнотеоријских текстова и преко 200.000 историјских и важећих 

правних аката. Путем ове базе омогућен је увид у пуне текстове 

чланака објављених у више од 2600 најзначајнијих правних часописа 

из цијелог свијета. Уз велику колекцију правних часописа, HeinOnline 

садржи и цјеловите текстове докумената: Congressional Record, U.S. 

Reports од 1754, колекцију свјетских најпознатијих правних случајева 

од 1970-их, правне класике од 16. до 20. вијека, акте УН и Лиге 
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народа, колекцију правних аката САД, Federal Register (извјештаји 

америчког савезног регистра) од 1936, ЦФР од 1938. итд. 

На Правном факултету, HeinOnline база доступна је свим 

наставницима и сарадницима путем личног корисничког налога и 

лозинке, а студентима у библиотеци на Палама и у Бијељини.  

Ово је још једна у низу мјера која је у скорије вријеме предузета на 

Правном факултету с циљем да се запослени и студенти активније 

укључе у научноистраживачки рад путем услуга које им Факултет 

обезбјеђује. 

 

ДОГОВОРЕНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ОСНОВНОМ СУДУ У 

БИЈЕЉИНИ 

Март 2019. 

 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић разговарао је 

са предсједником Основног суда у Бијељини г. Аидом Ханушићем и 

секретаром Основног суда гђом Дијаном Савић Божић о реализацији 

студентске праксе. Предсједник и секретар Основног суда су 

показали изузетну спремност за сарадњу са Правним факултетом и 

помоћ у реализацији студентске праксе. 

Студентска пракса ће имати неколико облика. Студенти ће прво 

бити упознати са организацијом и радом суда, упознаће се са начином 

формирања предмета, обићи писарницу итд. Потом, студенти ће 

пратити рочишта у појединим предметима, а након тога ће 

разговарати са судијама који су поступали у тим предметима, који ће 

студентима појашњавати поједине радње у поступку. Судије су 

изразиле спремност и да долазе на Правни факултет и држе 

предавања студентима. 

Студенти ће водити дневник студентске праксе, која ће бити 

организована у љетном семестру. На овај начин, студентска пракса ће 

бити организована систематски, стално и садржајно. Координатор 

праксе биће доц. др Радислав Лале. 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРИПРЕМА РАЗМЈЕНУ НАСТАВНИКА 

И СТУДЕНАТА СА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА 

Март 2019. 

 

Правни факултет је значајно унаприједио сарадњу са правним 

факултетима ван земље. Та сарадња, између осталог, треба да доведе 

до израде заједничких Ерасмус+ пројеката, чија сврха је да буде 
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остварена размјена наставника и студената. Конкретно, то значи да ће 

наши наставници и студенти моћи да путују на правне факултет ван 

земље, гдје ће држати предавања односно слушати наставу, а да ће 

наставници и студенти других правних факултета, са истим циљем, 

долазити на наш факултет. 

Почетком 2019. године, у припреми су била два таква пројекта. 

Један припрема Универзитет у Катанцару (Италија), а наш Правни 

факултет ће бити партнер у пројекту. Пројекат би требало да 

финансира Европска комисија и он ће омогућити размјену наставника 

и студената. Два наша наставника ће моћи да држе предавања 

студентима Правног факултета у Катанцару, а исти толико број 

наставника из Катанцара држаће предавања нашим студентима. 

Пројекат предвиђа и тромјесечни боравак наших студената у 

Катанцару, гдје ће слушати предавања, и долазак студената из 

Катанцара, који ће слушати предавања на нашем факултету. На 

изради пројекта учествовали су проф. др Горан Марковић и проф. др 

Самир Аличић. 

Други пројекат припрема Правни факултет Универзитета у 

Београду. Ако буде прихваћен, студенти би боравили на београдском 

Правном факултету пет мјесеци, гдје би слушали предавања, а и 

одређен број професора из Београда би предавао на нашем факултету, 

док би наши професори предавали у Београду. Број студената и 

професора који би учествовали у размјени је ограничен. На изради 

пројекта учествовао је проф. др Горан Марковић. 

Слични пројекти биће припремљени са универзитетима у Барију и 

Сасарију (оба у Италији). У овом тренутку, у току је припрема 

меморандума о сарадњи, након чега ће се припремати пројекти. 

Размјена наставника и студената биће планирана и са универзитетима 

у Москви и Вороњежу. 

Циљ ових пројеката је да наставници и студенти Правног 

факултета, у складу са својим резултатима у раду или током 

студирања, имају могућност да проведу извјесно вријеме у 

иностранству, да раде или уче, стичу нова искуства и познанства, 

упознају нове земље и културе. На тај начин, учвршћујемо своју 

позицију у академској заједници, унапређујемо каријеру наставника и 

припремамо студенте за будуће послове које ће обављати. 
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УЧЕШЋЕ СТУДЕНТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА БИМУН-у 

Март 2019. 

 

На 16. међународној студентској конференцији „Београдски 

међународни модел Уједињених нација – БИМУН 2019“ учествовала 

је студенткиња III године Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, Сунчица Ковачевић. Као и претходних година, 

студенте за учешће на овом престижном такмичењу припремала је 

виши асс. на Катедри за међународно право Сања Крешталица, мр. 

Овогодишњи БИМУН одржан је у периоду од 13. до 17. марта у 

Београду и окупио је преко 350 студената из 31 државе. 

Belgrade International Model United Nations (www.bimun-unaserbia.org) 

је међународна конференција студената посвећена симулацији рада 

органа Уједињених нација. Студенти имају могућност да аплицирају 

за један од пет комитета, а који за своју тему има један од актуелних 

свјетских проблема. Дио је глобалног програма Модел УН који се 

проводи у више од 80 земаља свијета, а чији је смисао да се млади 

људи упознају са актуелним свјетским проблемима, те о њима 

дискутују и проналазе потенцијална рјешења и тако усавршавају своје 

говорничке и преговарачке вјештине. Рад на конференцији састоји се 

од припремне фазе и саме симулације. Учесници фиктивно 

представљају једну од држава чланица Уједињених нација водећи се 

стварном политиком државе која им је додијељена и имају задатак да 

воде дискусију на задату тему и израде резолуцију са понуђеним 

рјешењем проблема, а све према правилима процедуре која се реално 

примјењују у раду одговарајућег органа Уједињених нација. 

Наша студенткиња представљала је Данску у Савјету 

безбједности УН чија је овогодишња тема била „Милитаризација 

Арктика“. Имајући на уму високу инволвираност Данске у Арктик 

путем њене аутономне покрајине Гренланда и посебан положај који је 

Данска имала у Савјету безбједности као држава посматрач, наша 

студенткиња истиче да јој је ово искуство омогућило да узме активно 

учешће у свим дебатама али и да додатно развије своје 

интерперсоналне вјештине. Као највећу вриједност ове међународне 

конференције ипак види стечена пријатељства и размјену мишљења о 

актуелним свјетским проблемима и потенцијалним рјешењима за њих 

са колегама из других држава. Напомиње да су динамичне дебате, 

стицање новог знања и вјештина као и богат друштвени програм, оно 

што БИМУН чини незаборавним искуством за сваког студента. 

 

https://www.google.com/url?%3C/span%3E%20%20%3C/span%3E%3C/span%3Esa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiixobb8KThAhVEbFAKHW1LAnUQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bimun-unaserbia.org%2F&usg=AOvVaw2T_NaTi4F-r0UAd4g8uTez
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ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ПРОВЕО АКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВЉАЊА 

ФАКУЛТЕТА 

Март–мај 2019. 

 

У складу са одлуком декана, Тим за промоцију Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву током 2019. године чинили су: 

доц. др Димитрије Ћеранић, координатор, доц. др Радислав Лале, 

виши асс. Ђорђе Мариловић, мр, виши асс. Сања Крешталица, мр, 

Стефан Стајчић, студент и Бојан Микавица, студент.  

Тим је декану поднио План промоције у средњим школама у првој 

половини 2019. године и приједлог активности, којим је предложено 

сљедеће: припрема промотивног материјала, представљање Правног 

факултета ученицима трећег и четвртог разреда средњих школа (у 

одјељенским заједницама, на данима отворених врата у средњим 

школама, на данима отворених врата на Правном факултету), 

прилагођена предавања о правним и друштвеним темама. Поред 

активности које су наведене у плану, чланови Тима, као и декан 

Марковић и проф. др Радомир В. Лукић учествовали су у бројним 

медијским и другим јавним наступима. Тим за промоцију активно је 

учествовао у одржавању факултетских средстава оглашавања, тј. 

интернет странице, фејсбук странице и инстаграм странице. 

У посјети средњим школама, из реда наставника и сарадника били 

су: проф. др Горан Марковић, доц. др Димитрије Ћеранић, доц. др 

Радислав Лале, виши асс. Ђорђе Мариловић, мр, виши асс. Сања 

Крешталица, мр, виши асс. Ђорђе Перишић, мр, виши асс. мр Тијана 

Баћовић, виши асс. мр Драгана Дамјановић, виши асс. мр Мирјана 

Пупић и виши асс. мр Игор Петковић. Студенти који су се укључили 

у представљање били су: Стефан Стајчић, Бојан Микавица, Брано 

Хаџи Стевић, Драган Фалаџић, Горица Суботић и Бранкица Поњарац. 

Тим из Источног Сарајева обишао је 15 школа (разговарали са 610 

ученика), а тим из Бијељине 25 школа (разговарали са 1400 ученика), 

што је укупно 40 средњошколских установа које су посјећене (2080 

ученика учествовало). На Дану отворених врата на Палама било је 

160 ђака, а у Бијељини 210, уз напомену да је ове године први пут 

организован овакав вид представљања.  

Промотивни видео Правног факултета по први пут је снимљен 

2019. године. Правни факултет се рекламирао на телевизијским 

станицама регионалног, републичког и локалног значаја током 

уписне кампање, а поготово у данима пред и током уписа.  
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ОДРЖАН ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, 

НА ПАЛАМА 

Април 2019. 

 

На Правном факултету 17. априла 2019. године одржан је Дан 

отворених врата. Ученици средњих школа из Требиња, Вишеграда, 

Рогатице, Сокоца, Пала, Источне Илиџе и Источног Новог Сарајева 

били су гости Правног факултета. Пред око 160 матураната говорили 

су градоначелник Источног Сарајева, г. Ненад Вуковић, савјетник 

начелника Општине Пале г. Бошка Југовића, г. Срђан Шекара. 

Господа Вуковић и Шекара истакли су значај Универзитета у 

Источном Сарајеву за Град Источно Сарајево и источни дио 

Републике Српске. Указали су на потребу за квалитетним 

правницима, а тај задатак Правни факултет веома успјешно извршава. 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић представио је 

будућим студентима бројне предности студирања на нашем 

факултету, наводећи наставне и ваннаставне активности које 

факултет организује. Продекан доц. др Димитрије Ћеранић истакао је 

да је УИС први акредитовани универзитет у БиХ, а да је студијски 

програм „Право“ на нашем факултету први и до сада једини 

акредитовани студиј права. 

Наши студенти Драган Фалаџић и Горица Суботић, чланови 

Бесједничке секције, обратили су се матурантима пригодним 

бесједама. Дуо гитара са Музичке академије показали су музичко 

умијеће у паузама. 

Матуранти су обишли зграду Правног факултета, а изненађени су 

пригодним наградама и програмом у судници који су водиле 

студенткиње Ана Чаваркапа и Милица Дебелногић. Обилазак Ски 

центра Равна Планина и Музеја Старе православне цркве на 

Башчаршији употпунили су програма Дана, након чека су гости 

испраћени. Виши асистент Ђорђе Мариловић, мр био је домаћин 

гостима приликом обиласка зграде факултета и посјете поменутим 

мјестима. Сви трошкови покривени су средствима покровитеља које 

је обезбиједила Управа факултета, тј. декан и продекани, и Правни 

факултет није имао никакве трошкове организовања. 
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, ИЗ СЈЕДИШТА НА 

ПАЛАМА, У ДВОДНЕВНОЈ ПОСЈЕТИ НАЈВИШИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Април 2019. 

 

Народну скупштину Републике Српске, у оквиру програма „Дани 

отворених врата“, 17. априла 2019. године посјетили су студенти 

Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву из сједишта 

факултета на Палама. Студенти су имали част да присуствују дијелу 

засједања Четврте редовне сједнице парламента. 

Посјета је организована на иницијативу и уз велико залагање др 

Соње Караџић-Јовичевић, потпредсједнице Народне скупштине 

Републике Српске. Гђа Караџић-Јовичевић је, у сарадњи са управом 

Правног факултета осмислила програм посјете и обезбиједила његову 

реализацију. Управа факултета је обезбиједила бесплатан превоз и 

смјештај студентима. 

Студенти права, њих 40, имали су прилику да посјете изложбени 

салон парламента, а у Малој сали обратио им се предсједник Народне 

скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, у присуству 

потпредсједнице парламента Соње Караџић Јовичевић, 

потпредсједника Владе Републике Српске и министра правде Антона 

Касиповића, министра за високо образовање, научнотехнолошки 

развој и информационо друштво Републике Српске Срђана Рајчевића 

и генералног секретара Владе Републике Српске Синише Карана. 

Предсједник Чубриловић поручио је студентима да њихова 

перспектива и будућност треба да буде у Српској, те их позвао да се 

пријаве за учествовање у програму студентског стажирања у 

парламенту. Он је рекао да су студенти присуствовали дијелу 

засједања Народне скупштине Републике Српске и видјели како ради 

парламент, изражавајући очекивања да су извукли најбоље поуке. 

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић поручио је 

у обраћању студентима да треба да раде сами на себи, те да што више 

раде на изучавању правне праксе и регулативе ЕУ. „Осим књига, 

лекција и знања које ће вам поклонити они који вам предају, треба да 

учите и радите сами. Што више знања и личних компетенција то ће 

ваше каријере бити успјешније“, истакао је Касиповић. 

Министар за високо образовање, научнотехнолошки развој и 

информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић, 

обраћајући се студентима истакао је да је Република Српска 

најефикаснији дио БиХ, те да већину те ефикасности чини рад 

парламента Републике Српске. „Циљ је да се дође до динамичног и 
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флексибилног система високог образовања и потребе да се више 

окренемо природним наукама и ономе што има неку реалну 

вриједност у смислу да студенти након што заврше са додипломским 

студијама могу одмах да нађу посао“, навео је Рајчевић. 

Генерални секретар Владе Републике Српске и професор уставног 

права Синиша Каран говорио је студентима о уставном уређењу 

Републике Српске и БиХ. Он је рекао да законодавну власт у 

Републици Српској врши Народна скупштина Републике Српске. 

Продекан за наставу Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву доц. др Радислав Лале рекао је да је основна 

мисија и визија овог факултета да производи најквалитетнији 

правнички кадар, истичући да је у том смислу и значај данашње 

посјете парламенту Републике Српске још значајнији. Продекан Лале 

је рекао да је 40 студената први пут у историји Српске присуствовало 

пленарној сједници Народне скупштине Републике Српске, 

изражавајући за то посебну захвалност предсједнику и 

потпредсједнику Народне скупштине Републике Српске Недељку 

Чубриловић и Соњи Караџић Јовичевић. 

Студент треће године овог факултета Сунчица Ковачевић 

нагласила је да је посјета Народној скупштини Републике Српске 

добра прилика да се студенти упознају о процедури сједнице, али и 

другим правилима рада парламента Републике Српске. 

Другог дана посјете, студенте су у просторијама Владе Републике 

Српске примили представници Министарства правде у Влади 

Републике Српске, проф. др Дарко Радић, савјетник министра правде, 

и г. Слободан Зец, помоћник министра правде. Студенте је приликом 

посјете Влади предводио виши асс. Ђорђе Перишић, мр. 

Овом приликом је разговарано о организацији, надлежностима, 

резултатима рада као и стратешким пројектима ресорног 

министарства. Било је ријечи о активностима који се односе на израду 

законских и подзаконских аката те реализују у оквиру три ресора. 

 

ОДРЖАН ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, 

У ОДЈЕЉЕЊУ У БИЈЕЉИНИ 

Април 2019. 

 

Правни, Педагошки и Пољопривредни факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву организовали су Дан отворених врата у Бијељини, 

на коме су матурантима представили предности студирања на јавним 

факултетима. Догађај је одржан у Центру за високо образовање у 
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Бијељини, и окупио је 210 ученика из Власенице, Милића, Зворника, 

Лопара, Јање и Бијељине. 

У име градоначелника Бијељине г. Мића Мићића, присутнима се 

обратио шеф кабинета г. Миле Пејичић, истакавши да Град Бијељина 

пружа подршку академској заједници у Бијељини, као и да је поносан 

на чињеницу да је организован овако успјешан Дан отворених врата. 

Присутан је био и начелник Одјељења за друштвене дјелатности 

Градске управе Бијељина, г. Самер ел Шек. 

Декан Правног факултета Горан Марковић рекао је да је данашња 

манифестација Дан отворених врата веома значајна јер се оцјењује да 

матуранти нису у довољној мјери упознати о предностима студирања 

на Универзитету у Источном Сарајеву. „Правни студиј је и даље један 

од најатрактивнијих, имајући у виду да дипломирани правници могу 

да обављају више од 200 послова“, рекао је декан Правног факултета. 

Матуранти су уживали у богатом културно-умјетничком 

програму, који је почео наступом Хора Педагошког факултета, а 

настављен наступом члана Бесједничке секције Правног факултета 

Јевта Калајџића. Наступи су награђени аплаузима. 

Матурантима су се обратили и студенти трију факултета, који су 

говорили о својим искуствима, међународној размјени и студијским 

путовањима у Вороњеж, Милано и другдје, студентској пракси и 

другим активностима. 

Ученицима се обратио и продекан Правног факултета доц. др 

Димитрије Ћеранић. Програм Дана водио је виши асс. Ђорђе 

Мариловић, мр са Правног факултета, који је са појединачно 

заинтересованим ученицима обављао разговоре о факултету и након 

званичног дијела програма. Након тога, матуранти су наставили 

пријатно дружење у Етно селу Станишићи. Сви трошкови су 

покривени средствима покровитеља које су обезбиједиле управе трију 

факултета, тако да Правни факултет није имао никакве трошкове 

организовања. 

 

НА ПАЛАМА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „ЗАУСТАВИМО 

ТРГОВИНУ ЉУДИМА“ 

Април 2019. 

 

Удружење жена „Викторија“ Пале, у сарадњи са Правним 

факултетом Универзитета у Источном Сарајеву организује акцију 

„Зауставимо трговину људима“. У оквиру ове акције, на Правном 

факултету одржана је 25. априла 2019. год. дебата, у којој су 
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учествовали проф. др Урош Пена са Правног факултета и Бранка 

Маловић, судија Основног суда у Сокоцу. 

Учеснике овог догађаја и бројне заинтересоване студенте 

поздравио је декан Правног факултета проф. др Горан Марковић, као 

и представнице Удружења „Викторија“, Младенка Сантрач, и 

Фондације Лара, Драгана Петрић. Потом, приказан је филм о 

проблематици трговине људима. 

Удружење жена „Викторија“ Пале учествовало је у радионицама 

о овој важној теми, које је током марта у Бијељини организовала за 

невладине организације Фондација Лара из Бијељине у сарадњи са 

РИНГ БиХ. Поред ове дебате у сједишту Правног факултета, на 

Палама, Правни факултет ће бити домаћин још једног оваквог 

догађаја, у Одјељењу ван сједишта у Бијељини. 

 

ЗАКЉУЧЕНИ СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ СА СРПСКИМ 

УДРУЖЕЊЕМ ЗА КРИВИЧНО ПРАВО И ИНСТИТУТОМ ЗА 

КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  

Мај 2019. 

 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић и продекан за 

наставу доц. др Радислав Лале боравили су у Београду, у посјети 

Српском удружењу за кривично право и Институту за криминолошка 

и социолошка истраживања. Том приликом, закључени су споразуми 

о сарадњи. Споразум о сарадњи са Српским удружењем за кривично 

право закључен је са предсједником удружења, академиком проф. др 

Станком Бејатовићем, док је споразум са Институтом закључен са 

директорком др Иваном Стевановић. 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања из 

Београда јединствена је институција ове врсте не само у Србији, него 

и у бившој Југославији, јер сличан институт дјелује још само у 

Љубљани. Институт има традицију дугу шест деценија и профилисао 

се као значајна и успјешна научно-истраживачка институција. Због 

тога, значај потписивања овог споразума је огроман. Споразумом је 

предвиђено да ће институт и факултет сарађивати у реализацији 

научно-истраживачких пројеката, да ће Институт организовати 

стручну праксу за наставнике, сараднике и студенте Факултета, да ће 

запослени и сарадници Института и Факултета учествовати на 

скуповима који двије институције организују, да ће научни радници 

Института држати предавања студентима Правног факултета, те да ће 

бити вршена размјена научне и стручне литературе. 
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Сличан споразум потписан је и са Српским удружењем за 

кривично право. Имајући у виду чињеницу да је ово удружење члан 

Међународног савеза правника из Москве и Међународног удружења 

за кривично право из Париза, договорено је да ће Удружење 

ангажовати наставнике Правног факултета у реализацији активности 

ових међународних удружења. Осим тога, предсједник Удружења 

академик Бејатовић предложио је представницима Правног факултета 

да помогне у успостављању контаката са Правним факултетом 

Московског државног финансијског универзитета, што су 

представници Факултета са задовољством прихватили.  

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДРЖАНО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉЕНА СУ НЕКА ОД ИЗДАЊА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БиХ  

Мај 2019. 

 

Представници Дирекције за европске интеграције Савјета 

министара БиХ одржали су на Правном факултету предавање о 

значају и улози ове дирекције, а представљена су и нека од њихових 

издања. 

У име декана Правног факултета, госте из Дирекције и присутне 

студенте поздравио је продекан за наставу доц. др Радислав Лале. Он 

је нагласио да је ово прва у низу активности које ће Правни факултет 

и Дирекција заједнички предузети, с обзиром на обострано 

опредјељење за јачањем институционалне сарадње. Организовање 

студентске праксе, заједничке радионице, учешће на пројектима и др., 

само су неке од активности које би у будућности требало да се 

остваре. 

Гости из Дирекције представили су научно-стручни часопис о 

европским интеграцијама „Sui generis“, који је у посљедњих пет 

година откако излази постао значајно штиво у овој области. О 

часопису је говорила главни уредник Маја Римац-Бјелобрк, 

истакавши најзначајније информације о овој публикацији, попут 

високе научне и стручне релевантности, индексирања у научним 

базама, анонимног рецензирања, једнообразности цитирања, техничке 

опремљености, редовности излажења и сл. Наставници и сарадници 

Правног факултета позвани су да шаљу своје прилоге за објављивање 

у овом часопису. Продекан за научно-истраживачки рад Правног 

факултета, доц. др Димитрије Ћеранић захвалио је на позиву и 

понудио је сарадњу у виду размјене прилога, израде рецензија и 

заједничког рада на категоризацији, с обзиром на дугогодишњу 
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праксу објављивања научног часописа Годишњак Правног факултета 

у Источном Сарајеву. 

Стручни савјетник Сектора за усклађивање правног система БиХ 

са правном тековином ЕУ, Нејра Хирош, студентима је појаснила 

улогу и значај Дирекције за европске интеграције. Осим што 

припремају мишљења и провјеравају усклађеност прописа које 

предлажу и усвајају институције БиХ с правном тековином Европске 

уније, запослени у Дирекцији учествују у раду радних група за израду 

прописа и у раду тијела значајних за поступак придруживања 

Европској унији, пружају стручну и техничку подршку институцијама 

БиХ приликом рада на усклађивању са прописима Европске уније и  

предлажу мјере и предузимају друге активности од значаја за процес 

усклађивања с правном тековином Европске уније. 

Студенти Правног факултета поставили су неколико питања 

представницима Дирекције на које су ови љубазно и аргументовано 

одговорили, што је уједно указало и на оправданост организовања 

оваквих предавања.  

 

У БИЈЕЉИНИ ДОДИЈЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПОЛАЗНИЦИМА 

КОЈИ СУ ПРОШЛИ ОБУКУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БАЗОМ ПАРАГРАФ 

ЛЕКС 

Мај 2019. 

 

На Правном факултету, Одјељењу у Бијељини, за 53 полазника 

који су успјешно прошли обуку и положили тест за коришћење 

највећом регионалном електронском базом правних прописа, судске 

праксе, стручних коментара правних прописа и правних модела, 

Параграф лекс, додијељени су сертификати које су заједно издали 

Правни факултет и Параграф лекс. Осим садашњих и бивших 

студената првог и другог циклуса студија Правног факултета, обуку 

су похађали и многи други правници попут адвоката и адвокатских 

приправника. Студенткиње Милијана Радовановић и Драгица Ђокић, 

као полазници који су најбоље урадили тест, награђене су 

једногодишњим бесплатним приступом бази, а подсјећамо да је 

редовна накнада око 370 КМ годишње. 

Колегице Ивана Лазић и Маријана Никић, које су за нијансу 

слабије урадиле тест, такође ће добити вриједне награде о којима ће 

бити обавијештене. Сви студенти Правног факултета могу бесплатно 

приступити бази преко рачунара у библиотеци на Палама и у 

Бијељини у току радног времена, а наставно особље има приступ 

путем рачунара из својих кабинета. Захваљујемо свим колегама који 
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су до сада похађали обуку, а посебну захвалност дугујемо колегама 

из Paragraf lex-a и надамо се унапређењу пословних односа. 

 

ПОСЈЕТА СТУДЕНАТА КПЗ-У БИЈЕЉИНА 

Мај 2019. 

 

Студенти треће године Правног факултета, Одјељења у Бијељини, 

посјетили су Казнено-поправни завод у Бијељини у оквиру наставних 

обавеза на предмету Криминологија са пенологијом. Студенте је 

водила виши асс. Љубана Сладић, ма. Управа и особље КПЗ Бијељина 

представили су студентима организацију и рад ове установе. 

Студенти су постављали питања и упознали се са посебностима 

пенолошког система Републике Српске. 

 

СТУДЕНТИ НА ПАЛАМА И У БИЈЕЉИНИ ПОЧЕЛИ ДА 

ПОХАЂАЈУ ПРЕДАВАЊА КОЈА ДРЖЕ КОЛЕГЕ ИЗ РУГИПП-А 

Мај 2019. 

 

На основу Споразума о сарадњи који су потписали декан Правног 

факултета и директор Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове (РУГИПП), службеници и руководиоци РУГИПП-а 

почели су да држе стручна предавања будућим правницима на 

Палама и у Бијељини, уз анализу практичних случајева и симулацију 

поступака који се спроводе пред Геодетском управом. 

Осим предавања која ће студентима држати радници Геодетске 

управе, полазници обуке обавиће и петнаестодневну стручну праксу у 

подручним јединицама РУГИПП-а током љетних мјесеци. Студенти 

ће праксу обављати у мјестима свог пребивалишта, односно у 

општинама у којима се налази њима најближа подручна јединица 

РУГИПП-а. Током праксе биће одређен ментор од стране 

руководиоца подручне јединице и биће вођена евиденција о 

спроведеној пракси. 

Након обављене праксе биће издати сертификати свим 

полазницима. Подсјећамо да ово може бити прилика будућим 

дипломираним правницима за запослење, јер у РУГИПП-у ускоро 

долази до пензионисања већег броја правника и стално се јавља 

потреба за новим радницима.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У ОСНОВНИМ 

СУДОВИМА У СОКОЦУ И БИЈЕЉИНИ 

Мај 2019. 

 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву у школској 

2018/2019. години успјешно реализује студентску праксу у сарадњи 

са Основним судом у Сокоцу и Основним судом у Бијељини, а на 

основу закључених уговора о пословној сарадњи. Стручна пракса у 

поменутим правосудним институцијама, која се организује и 

спроводи према унапријед утврђеном распореду на мјесечном нивоу 

од стране управе суда и факултета, подразумијева да студенти, 

првенствено, имају прилику да се упознају са унутрашњим 

устројством и радом суда, затим предметима, судским списима и 

актима, те присуствују суђењима у кривичном, грађанском 

(парничном и ванпарничном одјељењу) и прекршајном одјељењу суда 

у два годишња циклуса, и то по један циклус у сваком семестру. 

Елаборацију суђења и интерактивни разговор са студентима о 

току и исходу судских поступака којима су присуствовали студенти 

врше поступајуће судије и стручни сарадници, у згради суда. 

Закључењем и реализацијом уговора о пословној сарадњи и 

организовању студентске праксе са Основним судом у Сокоцу и 

Основним судом у Бијељини, Правни факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву показује да води рачуна о стручном 

оспособљавању својих студената, на начин да им се помогне да кроз 

обављање стручне праксе примијене усвојена теоријска знања и 

стекну почетно искуство како би се што брже и ефикасније укључили 

у свијет рада и ваљано обављали правничку професију.  

 

СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ У АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ 

ДАВАЊА КРВИ У БИЈЕЉИНИ 

Мај 2019. 

 

На иницијативу Правног факултета, студенти и професори четири 

факултета у Бијељини који делују у оквиру Универзитета у Источном 

Сарајеву организовали су акцију добровољног давања крви, да би 

указали на важност принципа солидарности у друштву. 

Декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

Горан Марковић рекао је новинарима да Универзитет не треба да 

буде само образовна установа, него и активан учесник у друштвеним 

процесима, да његује разноврсне друштвене активности, међу којима 
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је оваква хумана акција. Указујући на значај хуманизма и 

солидарности, Марковић је рекао да студенте не треба учити само 

ономе што је предмет изучавања на факултетима, него и да буду 

солидарни, корисни и активни грађани друштва. 

Акцији у Бијељини одазвали су се прије свега студенти и 

запослени Правног факултета и Педагошког факултета, те неколико 

студената Факултета пословне економије. Ова акција наставак је 

активности које је покренуо Правни факултет у марту, када су крв 

давали студенти права са Пала. Правни факултет ће настојати да се 

ова акција организује сваке године на Палама и у Бијељини почетком 

и крајем године. Данас је прикупљено 18 доза крви, а акцији се 

одазвало 28 хуманиста. Координатор акције био је доц. др Радислав 

Лале. 

Доктор Драгана Војновић из бијељинске Службе за трансфузију 

истакла је да је давалаштво на овом простору врло развијено и да се 

посебно радују подмлађивању давалаштва и подизању свијести о 

хуманости давања крви. Акција добровољног давања крви одржана је 

у Центру за високо образовање у Бијељини. 

 

НАШИ СТУДЕНТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ СТУДЕНАТА 

ПРАВА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Мај 2019. 

 

На Конференцији студената права, коју је организовала 

студентска организација Правног факултета Универзитета у Бањој 

Луци у периоду од 24. до 26. маја, учествовале су наше четири 

студенткиње – Теодора Ђукић, Надежда Драшковић, Јована 

Марковић и Николина Савић. Позив за учешће на конференцији био 

је упућен студентским представницима свих јавних правних 

факултета из Републике Српске, Федерације БиХ, те правним 

факултетима у Крагујевцу и Београду. Позиву су се одазвали 

студенти из Бање Луке, Источног Сарајева и Крагујевца. 

Теме конференције биле су Студентско организовање и 

Организовани и међународни криминалитет. Конференција је 

отворена уз обраћање представника студентске организације и члана 

бесједничке секције ПФ БЛ, а присутнима се обратио и продекан за 

наставу проф. др Зоран Васиљевић. Првога дана учесници су 

расправљали о студентском организовању, а током вечери домаћини 

су приредили заједничко дружење свих учесника. 

Другога дана, конференција је настављена радионицом о 

међународном и организованом криминалитету. На радионици, било 
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је ријечи о криминалистици и њеном значају, а обрађени су и 

конкретни предмети попут случајева „Паравиња“, „Трезор“, 

„Кастело“ и др. Наши студенти задивили су све присутне својим 

изванредним познавањем кривичног материјалног и кривичног 

процесног права. 

Након радионице одржан је неформални квиз општег и 

правничког знања на коме су наше представнице, по општем 

мишљењу, плијениле општом информисаношћу и правничким 

знањем. Међу десетак двочланих тимова, наше студенткиње заузеле 

су друго и треће мјесто, док је прво мјесто припало домаћинима 

конференције. 

Трећег дана конференције, на свечаној церемонији затварања 

уручене су захвалнице, сертификати и потврде о учешћу. Присутнима 

се обратио и декан проф. др Жељко Мирјанић који је захвалио свим 

студентима на доласку. 

 

АПСОЛВЕНТИ НА ПАЛАМА И У БИЈЕЉИНИ ПРОСЛАВИЛИ 

АПСОЛВЕНТСКО ВЕЧЕ 

Јун 2019. 

 

Студенти завршне године студија Правног факултета из Пала и из 

Бијељине прославили су апсолвентско вече. У име декана, проф. др 

Горана Марковића, студентима на Палама обратио се продекан доц. 

др Радислав Лале, пожељевши им много среће и успјеха у личном и 

професионалном животу. Нагласивши да ће Правни факултет увијек 

бити спреман за сарадњу са свим бившим и садашњим студентима 

којима је истински циљ знање и усавршавање, продекан Лале је 

захвалио колегама на досадашњем труду и залагању. Притом, 

пожелио им је да студије ускоро приведу крају полагањем преосталих 

испита те да убрзо након дипломирања заснују радни однос у 

адвокатури, судству, тужилаштву, нотаријату, органима власти и у 

многим другим институцијама и организацијама у којима је 

правничка професија тражена. 

 

У РАЗГОВОРУ СА АДВОКАТОМ ДЕЈАНОМ БОГДАНОВИЋЕМ ИЗ 

БИЈЕЉИНЕ 

Јун 2019. 

 

Да Правни факултет не заборавља своје бивше студенте, нити они 

нас, те да остварујемо успјешну међусобну сарадњу, доказали смо и 
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отварањем нове рубрике на интернет страници факултета – И они су 

били наши студенти и још увијек су са нама. У разговору са нашим 

бившим студентима, данашњим успјешним судијама, адвокатима, 

тужиоцима и др., сазнајте шта их је опредијелило да упишу Правни 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 

Први саговорник био нам је изузетно успјешан и цијењен адвокат 

Дејан Богдановић из Бијељине. Зашто се наш некадашњи студент 

Дејан Богдановић, након што је за три и по године окончао студије 

права, отиснуо у адвокатске воде и постао један од најуспјешнијих 

адвоката у Бијељини, Републици Српској и БиХ... Факултетски дани, 

студентска пракса у Адвокатској канцеларији Стојановић, прва 

суђења, полагање правосудног испита, адвокатски позив, али и 

каснија подршка раду наше бесједничке секције... О свему овоме, 

можете прочитати у објављеном интервјуу, а можете потражити и 

јутјуб прилоге са рочишта на којима је адвокат Богдановић заступао 

своје странке. 

  

НАШИ СТУДЕНТИ ПРЕДЛОЖИЛИ МЈЕРЕ КОЈИМА БИ СЕ 

ПОДСТАКАО ОСТАНАК МЛАДИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

Јун 2019. 

 

На радионицама које је организовала Градска управа Бијељина на 

тему Одрживог развоја и останка младих на овим просторима, 

учествовали су и наши студенти – Мира Јевтић, Драгана Бунијевац, 

Ана Јовановић, Срђан Јосиповић, Јована Марковић, Јована Видовић, 

Гордана Савић, Катарина Глигић, Тамара Дукић и Јована Шушњар. 

Осим студената Правног факултета, на дводневним радионицама које 

су држали међународни и домаћи предавачи учествовали су и 

студенти Педагошког факултета и Факултета пословне економије. 

Након занимљивих и корисних расправа, студенти су заједнички 

предложили мноштво мјера које треба спровести да би се спријечио 

одлазак младих. Наши студенти су се посебно истакли у предлагању 

прецизних мјера, што је очит доказ њиховог личног и факултетског 

усавршавања. 

Према ријечима Анкице Тодоровић, шефа Одсјека за локални 

економски развој и европске интеграције, студенти који су 

учествовали у радионицама предложили су много корисних и добрих 

замисли. Градска управа ће размотрити њихове приједлоге и 

настојати да их спроведе у сарадњи са установама које делују на 

подручју Бијељине. Прецизни закључци и препоруке са радионица 

биће уврштени у Стратегију развоја Града, а неке идеје, попут 
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вишенамјенског спортског центра већ су предвиђене овим 

стратешким документом, што показује да Градска управа размишља о 

потребама овог битног дијела становништва. Радионице су одржане у 

оквиру пројекта „Бијељина као идеално мјесто за живот – подржано 

Агендом 2030“, који спроводи Градска управа у сарадњи са 

организацијом PulsWerk из Аустрије. 

Учешће наших студената на радионицама само је једна од 

активности које у посљедње вријеме Правни факултет спроводи у 

сарадњи са локалним заједницама. Ускоро ће бити закључени 

споразуми са Општином Пале и Градском управом Бијељина, којима 

ће се прецизирати и унаприједити та сарадња. Циљ нам је да нашим 

студентима омогућимо користан спој теоријског знања и практичних 

знања и вјештина – у виду студентске праксе, учешћа студената и 

запослених у пројектима и радионицама које спроводе локалне 

заједнице, размјена информација, знања и искуства итд. 

 

НАШИ СТУДЕНТИ У ПОСЈЕТИ УНИВЕРЗИТЕТУ У 

ВОРОЊЕЖУ (РУСИЈА) 

Јун 2019. 

 

Студенти Универзитета у Источном Сарајеву, међу којима су и 

студенти Правног факултета (Анђела Боровчанин, Петар Фуртула и 

Стефан Микановић), били су у студијској посјети Универзитету у 

Вороњежу (Русија), гдје се од 12. до 26. јуна одржавала Љетна школа. 

На путу ка Вороњежу, студенти су уз цјелодневни боравак ноћили у 

Кошицама (Словачка), као и Кијеву (Украјина), упознавши неке од 

културних, образовних и историјских знаменитости ових градова. У 

повратку, студенти су на исти начин боравили у Кракову (Пољска) и 

Будимпешти (Мађарска). Ово је била јединствена прилика за студенте 

да током петнаест дана (укључујући путовање и боравак у овим 

градовима) стекну непоновљиво искуство, упознају ове дивне земље 

и градове, друже се са својим колегама из Републике Српске и Русије. 

Трошкови путовања били су врло ниски и прилагођени 

студентском буџету, скоро симболични, јер је Управа факултета 

обезбиједила донаторе који су финансирали одлазак наших студената 

у Русију. У свим поменутим градовима, студенти су имали 

обезбијеђено ноћење са доручком а у Вороњежу студенти су били 

смјештени у студентском дому на бази пансиона (сва три оброка), и 

тај смјештај нису плаћали. 

Руководство и студенти Универзитета у Вороњежу нашим 

студентима су приредили пријатељску добродошлицу уз мноштво 
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активности – студијских предавања, кампова, дружења и сл. У току 

јула мјесеца, студенти из Русије боравили су у узвратној посјети 

Републици Српској, гдје су посебно боравили на Пољопривредном и 

Филозофском факултету у Источном Сарајеву, као и у посјети Центру 

за високо образовање у Бијељини, гдје је смјештено Одјељење 

Правног факултета. Надамо се да ће ова сарадња бити настављена и у 

наредним годинама на обострано задовољство. 

 

НАШИ СТУДЕНTИ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕТРЕСУ У 

ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ У ОСНОВНОМ СУДУ У БИЈЕЉИНИ 

Јун 2019. 

 

Студенти четврте године Правног факултета, Одјељења у 

Бијељини, посјетили су Основни суд у Бијељини у оквиру наставних 

обавеза на предмету Прекршајно право. Студенте је водила виши асс. 

Љубана Сладић, ма. Судије Основног суда представили су 

студентима организацију и рад ове установе, а присуствовали су и 

претресу у прекршајном поступку. Студенти су постављали питања и 

упознали се са посебностима прекршајног права Републике Српске. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ДИПЛОМИРАО ЈЕ ПРВИ 

СТУДЕНТ СА ПРОСЈЕЧНОМ ОЦЈЕНОМ 10 

Јун 2019. 

 

На Правном факултету дипломирао је први студент од обнављања 

рада 1994. године па до данас, који је студије окончао са просјечном 

оцјеном 10. Брано Хаџи Стевић из Бијељине положио је све испите 

предвиђене Наставним планом са оцјенама 10, и тако постао 

најуспјешнији студент који је у посљедњих 25 година дипломирао на 

Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ И ПРАВОБРАНИЛАШТВО БиХ 

ПОТПИСАЛИ СУ СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ 

Јул 2019. 

 

Правни факултет и Правобранилаштво БиХ закључили су 

Споразум којим је предвиђено успостављање сарадње између ових 

субјеката. Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић и 

Правобранилац БиХ проф. др Млађен Мандић, приликом 

потписивања Споразума истакли су како на овај начин желе да 
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омогуће студентима свестраније образовање – да кроз праксу 

примијене теоријска знања и стекну почетно искуство за касније 

ваљано обављање правничке професије. 

Основни циљ Споразума је обављање студентске праксе у 

Правобранилаштву, у оквиру које ће студенти Правног факултета 

имати прилику да се упознају са организационом структуром, 

предметима, списима и актима из надлежности Правобранилаштва, 

разговарају са правобраниоцем, замјеницима и помоћницима 

правобраниоца о току и исходу поступака који се воде пред 

надлежним судовима и другим институцијама, и уз дозволу 

правобраниоца и надзор помоћника правобраниоца активно учествују 

у обављању различитих послова и задатака из дјелокруга рада 

Правобранилаштва. 

Осим студентске праксе, Спорзумом је предвиђена и сарадња у 

случају потребе ангажовања приправникâ дипломираних правника у 

Правобранилаштву. На захтјев Правобранилаштва Правни факултет 

ће предложити неколико кандидата за ангажовање, од којих 

Правобранилаштво може изабрати једног или више кандидата за 

обављање приправничког стажа. Такође, отворена су врата и за друге 

видове сарадње у смислу организовања научних и стручних скупова, 

округлих столова, тематских предавања и сличних активности. 

Координатор праксе биће доц. др Радислав Лале. 

 

МИНИСТАР РАЈЧЕВИЋ ПОСЈЕТИО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Јул 2019. 

 

У оквиру посјете Универзитету у Источном Сарајеву, министар за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво мр Срђан Рајчевић боравио је у посјети Правном факултету. 

У посјети су, поред министра, били и помоћник министра г. Синиша 

Марчић и шеф кабинета г. Дејан Ћућун. Министра Рајчевића са 

сарадницима примио је декан Правног факултета проф. др Горан 

Марковић. 

У дужем разговору декан Марковић је информисао министра и 

његове сараднике о активностима на Правном факултету које се 

проводе у посљедњих осам мјесеци у области наставног и научно-

истраживачког рада, као и о бројним ваннаставним активностима. 

Посебно је било говора о новом приступу у раду са студентима, чији 

циљ је да буде успостављена свакодневна сарадња наставног особља 

и студената, а факултет остане привлачно мјесто за велики број 

студената. 
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Министар Рајчевић је упознао декана Марковића са правцима и 

циљевима реформе система високог образовања у Републици Српској 

и дао је приједлоге у вези са иновирањем студијског програма, који 

треба да имају за циљ оспособљавање будућих правника за ужу 

специјализацију и за обављање оних правничких послова за којима 

постоји повећана потреба. Могућност иновирања је посебно реална на 

мастер студију, гдје је пожељан интердисциплинарни приступ и 

сарадња више факултета у његовој реализацији. 

Министар Рајчевић, његови сарадници и декан Марковић 

разговарали су и о доношењу новог закона о високом образовању, а 

декан Марковић је искористио прилику да да неколико конкретних 

приједлога. 

 

СТУДЕНТИ НА СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У РУГИПП-У 

Јул–август 2019. 

 

На основу Споразума о сарадњи који су потписали декан Правног 

факултета и директор Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове (РУГИПП), седамдесет шест (76) наших студената 

који студирају у Палама, Бијељини и Сребреници, похађали су 

петнаестодневну стручну праксу у подручним јединицама РУГИПП-а 

током љетних мјесеци 2019. године. 

Студенти су праксу обављали у мјестима свог пребивалишта, 

односно у општинама у којима се налази њима најближа подручна 

јединица РУГИПП-а. Праксом је руководио ментор који је у свакој ПЈ 

одређен од стране руководиоца и водила се евиденција о спроведеној 

пракси. Координатор праксе био је доц. др Димитрије Ћеранић. 

 

СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БЕСЈЕДИЛИ НА 

КОЧИЋЕВОМ ЗБОРУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Август 2019. 

 

Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

и чланови Бесједничке секције Правног факултета, Драгана Јевтовић 

и Драган Фалаџић, бесједили су 20. августа 2019. године у Бањој 

Луци на ревијалној Вечери бесједе, у оквиру Кочићевог збора. 

Публика окупљена у Парку Петар Кочић имала је прилику да чује 

три бесједника Правног факултета у Бањој Луци и два бесједника 

Правног факултета у Источном Сарајеву. Бесједници су се бавили 
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различитим темама, углавном религијом, правима, историјом, 

културом и језиком. 

Студенти Правног факултета УИС говорили су своје ауторске 

бесједе. Драгана Јевтовић је бесједила на тему ,,Милица“, а Драган 

Фалаџић ,,Душманово царство“. Организатори су Град Бања Лука и 

Удружење књижевника Републике Српске, а у сарадњи са Центром за 

реторику и говорништво при Правном факултетету у Бањој Луци. 

 

ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДОБРЕН ЕРАСМУС+ ПРОЈЕКАТ 

Август 2019. 

 

Европска комисија је одобрила финансирање Ерасмус+ пројекта, 

чији носилац је Универзитет у Катанцару, а у чијој реализацији 

учествује и Универзитет у Источном Сарајеву, тачније Правни 

факултет. То значи да ће наставници и студенти Правног факултета 

моћи да се пријаве за одлазак на Правни факултет Универзитета у 

Катанцару. Наставници ће моћи да држе предавања, док ће студенти 

моћи да слушају предавања, која ће им бити призната након што се 

врате из Италије и наставе студије на свом факултету. Трошкови 

боравка биће покривени из буџета пројекта. Број наставника и 

студената који ће моћи да бораве у Италији је ограничен, као што је 

случај и у другим пројектима ове врсте. Осим тога, наставници и 

студенти из Катанцара биће у прилици да дођу на наш Правни 

факултет, да држе наставу, односно да слушају предавања. 

Учешће у Ерасмус+ пројектима од огромног је значаја за све 

универзитете у Европи, који имају развијен овај облик активности. 

Ови пројекти су од посебног значаја за универзитете у нашој земљи и 

сусједним земљама, јер се на тај начин успостављају нови односи 

сарадње, стичу нова знања и искуства, усавршава знање енглеског 

језика, упознају друге државе и испуњавају услови за будућу 

реакредитацију. Стога, учешће у овом пројекту и другим пројектима 

ове врсте од стратешког је значаја за Правни факултет. 

  

ПРЕДСТАВНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА НУШИЋИЈАДИ У 

ИВАЊИЦИ 

Август 2019. 

 

Представници Правног факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву учествовали су у програму десете јубиларне Нушићијаде и 

петих Беседничких сусрета, од 23 до 25. августа у Ивањици. 
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Округли сто „Савременост и свевременост Нушићеве Реторике“ 

окупио је водеће предаваче бесједништва и реторике из Републике 

Србије и Републике Српске, а наш доц. др Димитрије Ћеранић, 

руководилац Бесједничке секције на Правном факултету, имао је част 

да одржи уводно излагање. Студенти Правног факултета и чланови 

Бесједничке секције Драган Фалаџић и Јевто Калајџић говорили су 

своје ауторске бесједе „Царство душманово“ и „Теби, савршеној“, 

како током трајања Округлог стола, тако и на јавном ревијалном 

наступу у центру Ивањице, гдје су се представили и студенти из 

Београда и Бање Луке. 

Свечаност посвећена нашем великом говорнику, комедиографу, 

правнику и писцу дјела Реторика (наука о беседништву) ове године 

одржана је десети пут, а учешће представника Правног факултета на 

Нушићијади представља наставак вишегодишње сарадње. 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ ЕКОЛОШКУ ПРАВНУ 

КЛИНИКУ У САРАДЊИ СА ААРХУС ЦЕНТРОМ ИЗ САРАЈЕВА 

Септембар 2019. 

 

На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 

одржан је састанак представника Аархус центра из Сарајева – Нине 

Крешевљаковић и Амиле Џоко, са деканом проф. др Гораном 

Марковићем и продеканом за научно-истраживачки рад доц. др 

Димитријем Ћеранићем те вишим асистентом Сањом Крешталица, 

мр. На састанку је договорена сарадња у оквиру које ће се спровести 

пројекат „Еколошка правна клиника“, у коме ће учествовати по десет 

студената Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

и Правног факултета Универзитета у Сарајеву. Циљ правне клинике 

је да се студенти обуче за практичну примјену правних прописа из 

области екологије кроз рад на конкретним случајевима, односно да се 

размотре начини примјене Аархуске конвенције у домаћем правном 

поретку. 

Правна клиника ће трајати три и по мјесеца, током којих ће се 

одржати четири сесије предавања. Прва, трећа и четврта сесија ће 

бити организоване у Сарајеву, у трајању од по једног дана, средином 

октобра те у првој и у другој половини новембра. Током друге сесије, 

крајем октобра, студенти ће у данима викенда боравити у „Центру за 

посјетиоце Пецка“ надомак Мркоњић Града, гдје ће посјетити извор 

ријеке Сане. По завршетку пројекта, у првој половини децембра, свим 

полазницима клинике биће додијељени сертификати за успјешно 

завршену обуку. 
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Представници Аархус центра и Правног факултета договорили су 

заједничке активности и у вези са проучавањем позитивног права из 

области екологије, студентске праксе и учешћа на домаћим и 

међународним пројектима. Ускоро би требало да буде потписан и 

протокол о сарадњи којим ће се ближе уредити ова питања. 

Ово је трећа правна клиника која се одржава на Правном 

факултету у посљедњих годину дана, што је још један доказ да наши 

студенти осим теоријских знања имају прилику да се обуче и за рад у 

пракси. 

 

СВЕЧАНИ ДОЧЕК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ НА ПРАВНОМ 

ФАКУЛТЕТУ 

Октобар 2019. 

 

Правни факултет свечано је дочекао још једну генерацију 

студената. Индекси, руже и студентски водич, препознатљива 

обиљежја дочека бруцоша на Правном факултету, и ове године нашли 

су се пред студентима прве године. У сједишту факултета у Палама, 

настава је почела 30. септембра у 9 часова, а у Одјељењу у Бијељини 

истог дана у 14 часова. 

Добродошлицу студентима прве године пожелио је декан Правног 

факултета проф. др Горан Марковић. Декан је похвалио избор и 

тежњу младих колегиница и колега, и указао на бројне начине да се 

студентски живот обогати и прерасте у занимање које ће будући 

правници обављати с љубављу и преданошћу. Навео је бројне 

прилике за усавршавање, попут школа, правних клиника, путовања, 

секција, сертификованих програма и обука које Правни факултет 

приређује за своје студенте. Нарочито је истакао корисност праксе 

која је студентима осигурана и која се већ спроводи у  бројним 

правосудним и управним институцијама и адвокатским 

канцеларијама широм Републике Српске. Скренута је пажња и на 

новоуведену праксу именовања ментора из реда наставника и 

срадника по годинама студија који ће водити рачуна о рјешавању 

проблема са којима се студенти сусрећу током студија. Декан је 

студентима представио бројне наставнике, сараднике и службенике 

Правног факултета који су присуствовали отварању наставе и 

поздравили студенте, након чега су ријеч добили студентски 

представници и чланови Бесједничке секције Правног факултета. 

Послије свечаног дочека и кратке паузе, одржани су први часови 

предавања према распореду наставе. 
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Програм свечаног дочека водила је студент Јована Ћузулан на 

Палама и Симона Глишић у Бијељини, гдје је као бесједник наступио 

Јевто Калајџић. 

 

ДЈЕЧИЈА НЕДЈЕЉА У ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ 

Октобар 2019. 

 

У оквиру „Дјечије недјеље” која се традиционално обиљежава у 

Економској школи у Бијељини, предавања су одржали доц. др 

Димитрије Ћеранић и виши асс. Ђорђе Мариловић, мр. Предавање је 

организовао Савјет ученика Економске школе на челу са 

професорицом Тањом Алексић, координатором за рад Савјета 

ученика, а тема предавања је била „Вршњачко насиље”, како га 

препознати и како се одбранити од вршњачког насиља.  

 

ОДРЖАН ДЕКАНСКИ ФОРУМ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА 

ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 

Октобар 2019. 

 

У организацији Правног факултета Универзитета у Новом Саду, 

одржан је Декански форум правних факултета југоисточне Европе. 

Први пут, окупили су се декани скоро свих јавних правних факултета 

југословенских република. Овај скуп је био јединствена прилика да 

представници правних факултета размијене искуства о организацији 

наставе, уписној политици, научно-истраживачкој сарадњи, размјени 

наставника и студената, и о сарадњи на другим пољима. 

Постигнут је висок степен сагласности о потреби садржајније 

сарадње на плану размјене наставника и студената, учешћа у научно-

истраживачким пројектима, учешћа у комисијама, и др. Посебна 

пажња посвећена је организацији наставе и полагању испита, те 

изазовима пред којима се правни факултети налазе. 

У раду Деканског форума учествовао је проф. др Горан 

Марковић, декан Правног факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, који је представио активности нашег факултета, и 

успоставио контакт са представницима низа правних факултета. 
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПОТПИСАЛА МЕМОРАНДУМЕ О 

САРАДЊИ СА ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ 

Октобар 2019. 

 

Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић потписала 

је меморандуме о пословној сарадњи са представницима девет 

факултета из Србије и шест факултета из Републике Српске. 

Споразуме су потписали јавни факултети из области економских, 

правних и организационих наука. Меморандум о сарадњи потписан је 

и са Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву. 

Меморандумима о пословној сарадњи предвиђена је сарадња у 

формирању програма студентских пракси, праћењу рада студената и 

формирању програма запошљавања у складу са могућностима и 

пословним активностима Народне банке Србије, формирању 

менторских програма за студенте, организовању гостујућих 

предавања представника Народне банке Србије на факултетима, и 

други облици сарадње са студентима и студентским организацијама. 

„Као први гувернер који је формализовао сарадњу с факултетима, 

веома сам задовољна нашом досадашњом сарадњом. У наредном 

периоду инсистираћу на томе да одржимо број активности које 

реализујемо с факултетима из Београда, али и да знатно повећамо 

број активности с факултетима из унутрашњости Србије и Републике 

Српске, јер је наша заједничка мисија да најбољи студенти остану у 

Србији”, рекла је Јоргованка Табаковић. 

Декани су захвалили гувернеру и Народној банци Србије на 

прилици да буду дио пројекта којим се додатно унапређује образовни 

процес на факултетима, оцјењујући да на том плану с централном 

банком дијеле заједничке интересе и вриједности. Они су нагласили 

да сарадња са Народном банком Србије представља прилику да се 

студенти уз стечена теоријска знања профилишу и као тражена радна 

снага. 

 

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО ИЗ БЕОГРАДА И ПРАВНИ 

ФАКУЛТЕТ ЗАКЉУЧИЛИ СУ СПОРАЗУМ О ТРАЈНОЈ НАУЧНОЈ 

САРАДЊИ 

Октобар 2019. 

 

Институт за упоредно право из Београда и Правни факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву закључили су 17. октобра 2019. 
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године Споразум о трајној научној сарадњи. У име Института уговор 

је потписао директор, проф. др Владимир Чоловић, наш некадашњи 

професор, а у име Правног факултета декан, проф. др Горан 

Марковић. Приликом потписивања Споразума наглашено је да овим 

Институт и Факултет успостављају сарадњу у обостраном интересу те 

ће настојати да његују трајну научну сарадњу.  

Споразумом је предвиђена сарадња у погледу: размјене 

монографија и других научних књига, зборника радова и сл.; размјене 

научних часописа; саиздаваштва монографија и других научних 

књига, зборника радова и сл.; заједничког организовања националних 

и међународних научних скупова; заједничког конкурисања за научне 

пројекте; заједничког учешћа у реализацији научних пројеката; 

учешћа запослених једне стране у одређеним пројектима и 

активностима друге стране; другим питањима у вези са којима се у 

утврди постојање заједничког интереса. 

 

УСТАВНИ СУД БиХ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗАКЉУЧИЛИ СУ 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Октобар 2019. 

 

Уставни суд БиХ и Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву закључили су 30. октобра 2019. године Споразум о сарадњи. 

У име Уставног суда БиХ уговор је потписао предсједник суда г. 

Златко Кнежевић, а у име Правног факултета декан, проф. др Горан 

Марковић. Приликом потписивања наглашено је да се овај споразум 

закључује с циљем стручног и практичног усавршавања студената 

Правног факултета. 

Обављање студентске праксе у Уставном суду БиХ, у оквиру које 

ће студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 

имати прилику да се упознају са организационом структуром Суда, 

предметима, списима и актима из надлежности Суда, обављаће се 

периодично у складу са договором који ће постићи декан Факултета и 

предсједник Суда.  

 

ДОДИЈЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ 

ОБАВИЛИ СТРУЧНУ ПРАКСУ У РУГИПП-У 

Октобар 2019. 

 

На Правном факултету, у сједишту на Палама и Одјељењу у 

Бијељини, за све полазнике који су успјешно обавили 
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петнаестодневну студенстку стручну праксу у РУГИПП-у, 

додијељени су сертификати које су заједно издали Правни факултет и 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове. 

Сертификате су уручили декан Правног факултета проф. др Горан 

Марковић и замјеник директора РУГИПП-а Срђан Радуљ. 

Приликом додјеле сертификата студенти су изразили задовољство 

обављеном праксом, а представници факултета и РУГИПП-а истакли 

су да ће сарадња бити настављена и наредних година. Потврђено је и 

да су запослени у подручним јединицама Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове били изузетно задовољни 

приказаним знањем наших студената, као и њиховом преданости у 

раду. 

О успјешности праксе, свједочи и то што је двоје полазника већ 

ангажовано у ПЈ РУГИПП-а, двоје чека на закључење уговора, а у 

најави је сарадња са још неколико студената који су пред завршетком 

студија. Замјеник директора Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове, г. Радуљ нагласио је да ће се РУГИПП 

приликом ангажовања приправника савјетовати са Правним 

факултетом, а предност ће имати студенти који су прошли праксу. 

Захваљујемо свим колегама који су похађали студентску стручну 

праксу, а посебну захвалност дугујемо колегама из РУГИПП-а, прије 

свих директору Босиљки Предраговић, замјенику директора Срђану 

Радуљу и свим запосленима у ПЈ у којима је обављана пракса. 

 

СТУДЕНТСКА СТРУЧНА ПРАКСА У „ТЕЛРАД НЕТ“ Д.О.О. 

БИЈЕЉИНА 

Новембар 2019. 

 

Представници компаније „Telrad Net“ д.о.о. Бијељина и Правни 

факултет постигли су споразум о обављању студентске стручне 

праксе, на основу кога ће наши студенти бити у могућности да 

похађају праксу у овом успјешном привредном друштву када буде 

постојала потреба за тим код овог послодавца. По завршеној обуци, 

студентима ће бити уручена потврда о успјешно обављеној стручној 

пракси, која им може помоћи приликом будућег запослења. 

Први студент који је уз препоруку Правног факултета упућен на 

једномјесечну праксу у „Telrad Net“ д. о. о. Бијељина је апсолвент из 

Бијељине Стефан Радић, који је и до сада похађао више пракси и 

обука који је организовао факултет. Ментор који ће усмјеравати и 

надзирати стручни рад студента на пракси је Зона Гавриловић, главни 

сарадник за правне послове у овој компанији, која је наш бивши 
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студент. То је још један доказ квалитета знања и успјешности наших 

дипломираних правника, али и потврда да наши студенти не 

заборављају свој факултет. 

Правни факултет је у посљедњих годину дана обезбиједио праксу 

за стотињак студената у различитим правосудним установама, 

органима управе и привредним организацијама, а десетак њих 

захваљујући тој пракси и препоруци факултета, након дипломирања 

већ обавља приправницки стаж, а неки су засновали и радни однос. 

Ускоро би требало да закључимо још споразума о студенсткој пракси, 

а циљ нам је да сваки студент током студија обави најмање једну 

праксу и једну обуку коју организује факултет. 

 

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПОСЈЕТИО 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Новембар 2019. 

 

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Милан Кулић 

са сарадницима посјетио је Правни факултет. Поред ректора, 

факултет су посјетили и проректори проф. мр Сандра Ивановић, 

проф. др Вера Ћевриз-Нишић, проф. др Срђан Лалић и доц. др Јелена 

Крунић. Високу делегацију Универзитета примили су декан Правног 

факултета проф. др Горан Марковић и продекани доц. др Димитрије 

Ћеранић и доц. др Радислав Лале. 

У дужем разговору, који је протекао у срдачној атмосфери, уз 

узајамно уважање и повјерење, исказана је истовјетност погледа на 

активности које је Универзитет у Источном Сарајеву предузимао и 

које треба да предузме с циљем унапређења наставног и научно-

истраживачког рада. Ректор и проректори су изнијели план 

активности за наредни период, истичући посебно значај добре и 

академске сарадње Универзитета и његових факултета. Представници 

Правног факултета упознали су ректора проф. Кулића и његове 

сараднике са активностима које су предузете током прве године 

мандата нове управе, како на наставном плану, тако и на плану 

ваннаставних активности, с циљем унапређивања студија. Указали су 

на то да Правни факултет настоји да осмисли нове облике 

активности, које ће бити од користи не само студентима него и 

друштвеној заједници. Исказана је сагласност у погледу мјера које 

треба предузети с циљем унапређења наставе, научно-истраживачког 

рада, интернационализације и промоције Универзитета, уз обострано 

увјерење да ће Правни факултет пружити значајну подршку новом 

руководству Универзитета. 
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, ИЗ ОДЈЕЉЕЊА У 

БИЈЕЉИНИ, ПОСЈЕТИЛИ НАРОДНУ СКУПШТИНУ И ВЛАДУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Новембар 2019. 

 

Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 

који студирају у Одјељењу факултета у Бијељини, посјетили су 

Народну скупштину и Владу Републике Српске. Студенти су имали 

прилику да присуствују сједници Народне скупштине. Ово је други 

пут у историји Народне скупштине да студенти присуствују сједници. 

Први пут, сједници су присуствовали наши студенти са Пала. 

Студенти су имали прилику да прате расправу поводом тачке дневног 

реда „Актуелни час“, када су посланици постављали посланичка 

питања, на која су министри одговарали, а потом су пратили врло 

занимљиву расправу поводом неколико тачака дневног реда. 

Студентима су се потом обратили: г. Недељко Чубриловић, 

предсједник Народне скупштине; гђа Соња Караџић-Јовичевић, 

потпредсједница Народне скупштине; г. Антон Касиповић, 

потпредсједник Владе Републике Српске и министар правде; г. 

Драган Лукач, министар унутрашњих послова; г. Синиша Каран, 

генерални секретар Владе Републике Српске. Студенти су 

постављали питања о раду Народне скупштине и Владе, на која су 

присутни функционери одговарали, тако да су студенти стекли 

јаснију представу о раду двију институција. Присутнима се обратио и 

проф. др Горан Марковић, декан Правног факултета, који је истакао 

значај посјете студената институцијама Републике Српске, јер се на 

тај начин обогаћује њихово теоријско знање и бројне ваннаставне 

активности на факултету. 

Посјета Народној скупштини организована је, прије свега, 

захваљујући иницијативи, напорима и активности потпредсједнице 

Народне скупштине Соње Караџић-Јовичевић, која је била домаћин 

нашим студентима, и која је предузела потребне мјере да посјета 

успјешно протекне. Посјета је могла бити реализована и захваљујући 

помоћи народног посланика из Бијељине г. Недељка Ћорића, који је 

дао значајан допринос организовању одласка у Бању Луку. 

Другог дана посјете, студенти су били у Влади Републике Српске, 

гдје су им се обратили г. Синиша Каран, г. Дарко Радић, савјетник 

министра правде г. Касиповића, и г. Бојан Видић, шеф кабинета 

министра правде. Они су говорили студентима о организацији, 

надлежностима и раду Владе Републике Срспке. Студенти су потом 
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обишли салу у којој се одржавају сједнице Владе Републике Српске. 

Са студентима, у име факултета, у посјети су били проф. др Горан 

Марковић и асистент Брано Хаџи Стевић. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, НА ПАЛАМА, ОРГАНИЗОВАНА 

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

Децембар 2019. 

 

На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у 

сједишту на Палама, дана 5. децембра 2019. године, организована је 

акција добровољног давања крви у којој је прикупљено 17 јединица 

ове драгоцјене течности. 

Акцији, коју је организовао Правни факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву заједно са Општинском организацијом Црвеног 

крста Пале и у сарадњи са Одјељењем за трансфузију крви болнице у 

Источном Сарајеву, одазвао се 21 грађанин. Координатор акције био 

је доц. др Радислав Лале. 

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић рекао је 

новинарима да ова хуманитарна акција на неки начин има образовни 

карактер и општедруштвени значај. „Акција треба да нас подсјети и 

подучи да будемо солидарни и учествујемо у оваквим или сличним 

активностима у широј друштвеној заједници како би помогли 

суграђанима у невољи“, истакао је Марковић и додао да је ово трећи 

пут како Правни факултет организује акцију добровољног давања 

крви. 

Секретар Општинске организације Црвеног крста Пале Јелена 

Петровић навела је да је ријеч о шестој акцији у овој години и да ова 

организација има дугогодишњу сарадњу са Правним факултетом. 

„Драго нам је што се сваки пут јављају студенти који први пут дају 

крв, а то значи да омасовљавамо нашу породицу добровољних 

давалаца. На овај начин вршимо едукацију младих, указујемо на то 

колико је добровољно давалаштво хумано и здраво јер их већина има 

предрасуде о могућностима заразе. То није тачно, све је на 

професионалном нивоу, крв се тестира на разна обољења, 

преконтролише се крвна слика, врше два прегледа, провјерава 

хемоглобин, крвни притисак“, наводи Петровићева. 

Перица Ђосић, који даје крв 67. пут, нагласио је да се никад не 

зна коме може затребати крв, те да би сви бар једном годишње 

требало да то учине. Студент Физичког васпитања и спорта у Палама 

Сара Ракић, која даје крв четврти пут, поручила је младима да дају 

крв јер на тај начин могу некоме спасити живот. 
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НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, НА ПАЛАМА, ОДРЖАНА ПАНЕЛ 

ДИСКУСИЈА О ЗНАЧАЈУ И ЗНАЧЕЊУ СТУДЕНТСКОГ 

ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА СТУДИЈА  

„ВАШЕ МИШЉЕЊЕ НАМ ЈЕ ВАЖНО!“ 

Децембар 2019. 

 

У препуној Свечаној сали Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, у сриједу 18. децембра 2019. године, тражило се 

мјесто више. Уз учешће више од педесет студената свих година првог 

циклуса студија, те неколико наставника и сарадника Правног и 

других факултета Универзитета у Источном Сарајеву, по први пут на 

Универзитету је организована дискусија ове врсте. 

Панелисти су били проректор за међународну сарадњу и 

осигурање квалитета доц. др Марко Гутаљ, координатор за осигурање 

квалитета Универзитета др Ненад Марковић и декан Правног 

факултета проф. др Горан Марковић. Дискусију је модерирала 

координатор за осигурање квалитета Правног факултета виши асс. др 

Сања Крешталица. 

Након уводних излагања панелиста у којим је било ријечи о 

основним циљевима студентског вредновања квалитета студија, 

односно формирању мишљења студената о квалитету студијских 

програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања 

служби организационих јединица и педагошког рада наставника и 

сарадника, услиједила је богата дискусија праћена бројим питањима и 

коментарима студената. 

Акценат је стављен на поступак анкетирања који се на 

Универзитету у Источном Сарајеву успјешно спороводи од школске 

2010/2011 године. На Правном факултету годинама се биљежи висока 

излазност студената на добровољну анонимну анкету, што наше 

студенте  додатно квалификује као позване саговорнике на 

дискусијама ове врсте. Посебна пажња посвећена је резултатима и 

ефектима оствареним у том процесу. Као један од факултета који 

пажљиво његује партнерски однос са својим студентима, Правни 

факултет овом приликом изражава колегијалну захвалност свим 

учесницима одржане панел дискусије. 
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СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БиХ 

Децембар 2019. 

 

На основу закљученог споразума, студенти Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву током децембра 2019. године 

обављали су стручну праксу у Правобранилаштву БиХ, у групама од 

по шест студената, у трајању од четири дана седмично по групи. У 

оквиру праксе студенти су се упознали са организационом 

структуром Правобранилаштва, предметима, списима и актима из 

надлежности Правобранилаштва, разговарали са правобраниоцем, 

замјеницима и помоћницима правобраниоца о току и исходу 

поступака који се воде пред надлежним судовима и другим 

институцијама, и уз дозволу правобраниоца и надзор помоћника 

правобраниоца активно учествовали у обављању различитих послова 

и задатака из дјелокруга рада Правобранилаштва, као што су 

припрема и израда тужбених захтјева и изјашњења на тужбе, 

пословима правног савјетовања и давања мишљења. 

 

ДОДЈЕЛА СЕРТИФИКАТА УЧЕСНИЦИМА ПРОЈЕКТА 

„ЕКОЛОШКА ПРАВНА КЛИНИКА“ И ПОТПИСИВАЊЕ 

МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ СА ААРХУС ЦЕНТРОМ 

Децембар 2019. 

 

Дана 13. децембра 2019. године, у просторијама Мисије ОСЦЕ-а у 

Сарајеву, одржана је свечаност додјеле сертификата свим студентима 

који су учествовали на пројекту „Еколошка правна клиника“, а који је 

реализован уз финансијску подршку Мисије ОСЦЕ-а у БиХ и Града 

Сарајево. Том приликом, присутнима се обратила шефица Мисије 

ОСЦЕ-а у БиХ, амбасадор Кетлин Кавалец, која је истакла значај и 

добробит овог пројекта с обзиром на прилике и вријеме у којем 

живимо, као и задовољство његовом реализацијом уз жељу да се и у 

будућности опет организују овакве правне клинике. Потом се 

присутнима обратила извршна директорица Аархус центра у БиХ, 

Емина Вељовић, која је такође истакла значај исте и подсјетила да је 

Аархус центар и прије неколико година, такође уз помоћ ОСЦЕ-а 

организовао Еколошку правну клинику, те је зразила жељу и 

спремност за наставак сарадње на овом али и на сличним пројектима. 

Присутнима се обратио и продекан за наставу на Правном факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву, доц.др Радислав Лале, који је 

изразио захвалност Аархус центру на организовању правне клинике, 

као и ОСЦЕ-у на финансијској подршци. Потписан је и Меморандум 
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о сарадњи Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и 

Аархус центра. 

Пројекат „Еколошка правна клиника“ трајао је три мјесеца, а у 

њему је учествовало по десет студената Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву и Правног факултета 

Универзитета у Сарајеву, са циљем унапређења и примјене знања у 

области заштите животне средине, као и међусобног упознавања и 

даље сарадње. Укупно су одржане четири сесије, а на свакој од њих 

студенти су слушали предавања стручњака из те области и потом 

радили на студијама случајева. Поред студената Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву, у пројекту су учествовали и виши 

асс. Ђорђе Мариловић, мр, у својству предавача, те виши асс. др Сања 

Крешталица као координатор. 

 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ПОЧЕЛА СА РАДОМ ПРАВНА 

КЛИНИКА „ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ“ 

Децембар 2019. 

 

На Правном факултету, 5. децембра 2019. год., отворена је Правна 

клиника „Заштита од насиља у породици“. Почетком 2019. године, 

Универзитет у Источном Сарајеву пријавио је пројекат „Правна 

клиника Заштита од насиља у породици“ / “Law Clinic on Protection 

from Family Violence“, који је поднесен Амбасади САД у БиХ у 

оквиру програма “Democracy Commission Small Grants Program“. 

Пошто је пројекат одобрен, његова реализација започела је крајем 

2019. године и биће настављена током 2020. године. 

У раду клинике учествује 50 студената нашег правног факултета, 

како са Пала тако и из Бијељине, као и студенти Правног факултета 

Универзитета у Сарајеву. Ова клиника: теоријска предавања 

наставника и сарадника правних факултета; учешће судија, адвоката 

и тужилаца с циљем преношења искустава из праксе; стицање 

теоријских знања и практичних вјештина од стране студената који би 

након одржаних теоријских и практичних предавања били у 

непосредном контакту са лицима која су били жртве насиља у 

породици, а којима би теоретичари и практичари уз учешће студената 

давали правну помоћ. 

У раду клинике учествоваће правници практичари (судија, 

тужилац, адвокат, службеник МУП-а и представник центра за 

социјални рад), као и професори правних факултета из Источног 

Сарајева, Београда, Бање Луке и Сарајева. Студенти ће бити у 

прилици да заједно са адвокатом проучавају конкретне случајеве 
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насиља у породици, те да предлажу видове правне помоћи жртвама 

насиља у породици. Наравно, уз сва ограничења у вези са тајности 

података. Такође, биће покренута и СОС линија. Координатор 

клинике је проф. др Горан Марковић, а пројектни асистент доц. др 

Димитрије Ћеранић. 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРОДУЖЕЊЕ ПРИСТУПА БАЗИ HeinOnline 

Децембар 2019. 

 

Поводом Конкурса за суфинансирање Програма унапређења 

инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки 

рад у 2019. години, Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву добио је рјешење којим је одбијена пријава Правног 

факултета која је достављена на овај конкурс. У образложењу 

рјешења којим се одбија пријава наведено је да Комисија за избор и 

вредновање пријава на Конкурс сматра да тражена средства за 

набавку опреме, у конкретном случају приступ дигиталној научној 

бази података HeinOnline, не могу да се одобре јер се не сматрају 

научно-истраживачком инфраструктуром. Очито је пракса Комисије 

промијењена јер је поводом истог конкурса за 2018. годину, 

Министарство одобрило истовјетан пројекат. 

 

ШКОЛА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА 

Децембар 2019. 

 

Поводом обиљежавања седамдесет година од усвајања Женевских 

конвенција из 1949. године, Делегација Међународног комитета 

Црвеног крста/крижа (МКЦК) у Босни и Херцеговини организовала 

је, у периоду од 13. до 14. децембра 2019. године, Школу 

Међународног хуманитарног права. Школа је одржана на Правном 

факултету у Бањој Луци.  

У раду Школе су, у име Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, учествовале студенткиње Сунчица Ковачевић, 

Маријана Никић и Милица Дебелногић. Координатор активности на 

Правном факулету Универзитета у Источном Сарајеву била је виши 

асс. др Сања Крешталица. 
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ПОВЕЋАЊЕ ВИДЉИВОСТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

Током 2019. 

 

Правни факултет током 2019. године наставио је рад на подизању 

видљивости, у складу са закључцима и препорукама Радне групе за 

подизање видљивости и препознатљивости Универзитета у Источном 

Сарајеву из децембра 2018. године, а у складу са Мапом пута за 

унaпређење и препознатљивост научно-истраживачког рада 2018–

2020. Актом декана, чланови Радне групе са Правног факултета, 

Весна Симанић и Ђорђе Мариловић, одређени су и као одговорна 

лица испред Правног факултета за сарадњу са Универзитетским 

рачунарским центром. 

Дјеловање Факултета у овој области обухватило је: 1) 

Оптимизацију претходно пресељене интернет странице Правног 

факулета, чији наставак рада на универзитетским серверима и под 

новим доменом pravni.ues.rs.ba је имао велики одраз на мјерила 

видљивости попут упућујућих домена (referring domains) и повратних 

веза (backlinks) према AHREFS подацима. Стари факултетски домен 

pravnifis.rs имао је изузетно велику видљивост према овим мјерилима, 

а према ријечима чланова Радне групе, сајт Правног факултета био је 

у самом врху највидљивијих страница на Универзитету прије 

промјене домена. Активности током 2019. године у вези са овим 

питањем највећим дијелом односиле су се на оспособљавање свих 

сервиса и садржаја на страници, и одржавање драгоцјене 

десетогодишње базе података сајта; 2) Оптимизацију странице 

Годишњака Правног факултета у Источном Сарајеву, чији домен је 

раније промијењен gpfis.rs.ba на службени поддомен универзитетског 

домена godisnjak.pravni.ues.rs.ba; 3) Регистровање и пружање 

непосредне подршке при регистровању Google Scholar налога уз 

обавезну верификацију службене адресе поште са факултетским 

поддоменом, за све наставнике и сараднике; 4) Покушај регистровања 

сервиса Гугл учионице у оквиру услуге G Suite, за факултетски 

домен. Због потребе верификације универзитетског домена за ову 

услугу, даље поступање морала је преузети Канцеларија за науку, 

истраживање и развој УИС. 

Крајем 2019. године оствариле су се претпоставке да се рад на 

подизању видљивости знатно унаприједи и убрза, када је на рад 

ступио новозапослени стручни сарадник за информатичку подршку 

Марта Грујић.  
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НАУЧНО И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

Током 2019. године 

 

На основу података које су наставници и сарадници факултета 

доставили у Регистар наставника као и на основу Извјештаја о 

самовредновању, а у вези са научним и стручним усавршавањем 

наставника и сарадника Правног факултета током 2019. године, 

констатујемо сљедеће: 

У 2019. години, др Радомир В. Лукић биран је у звање редовног 

професора, Ђорђе Мариловић, мр реизабран је у звање вишег 

асистента, а Брано Хаџи Стевић изабран је у звање асистента. Током 

ове године, др Сања Голијанин и др Сања Крешталица одбраниле су 

докторске дисертације. 

На пројекту под насловом „Конституционализација Босне и 

Херцеговине“, који финансира Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и информационо друштво Републике 

Српске у току 2019. године учествовали су проф. др Горан Марковић, 

координатор пројекта и чланови пројектног тима проф. др Радомир В. 

Лукић, доц. др Радислав Лале, виши асс. др Сања Голијанин, виши 

асс. др Сања Крешталица, и виши асс. Ђорђе Мариловић, мр. 

На основу пројекта унапређења инфраструктуре и набавке опреме 

неопходне за научноистраживачки рад „Приступ дигиталној научној 

бази података, бази научних часописа“, чији приједлог је сачинила 

Управа факултета, а почетком 2019. године одобрило Министарство 

за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво Републике Српске, наставници и сарадници Правног 

факултета су током цијеле 2019. године имали приступ дигиталној 

научној бази података HeinOnline. 

Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, као и 

зборници радова са научних скупова уврштени су у међународну 

CEEOL базу академских часописа и књига. На тој активности радили 

су проф. др Горан Марковић и Ведрана Благојевић, дипл. 

библиотекар. 

У зимском семестру у школској 2018/2019. год., доц. др 

Димитрије Ћеранић држао је гостујуће предавање по позиву на 

мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду, 

Грађанскоправни модул, подмодул Права детета, на предмету Нови и 

реформисани институти породичног права. 

Осим поменутих активности, наставници и сарадници Правног 

факултета учествовали су и на више научних и стручних скупова у 
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земљи и иностранству. Научни и стручни радови наших наставника и 

сарадника, објављивани су у многим угледним зборницима и 

часописима. 

 

СТУДЕНТСКА ПРАКСА И ПОЗИВИ 

Током 2019. године 

 

На основу закљученог споразума о сарадњи, седамдесет шест (76) 

студената Правног факултета који студирају у Палама, Бијељини и 

Сребреници, похађали су петнаестодневну стручну праксу у 

подручним јединицама РУГИПП-а током љетних мјесеци 2019. 

године. Такође, на основу постигнутог споразума, један студент је 

провео стручну праксу у „Телрад Нет“ д.о.о. Бијељина. 

На трима правним клиникама („Правда за дјецу“, „Еколошка 

правна клиника“ и „Заштита од насиља у породици“) које су током 

2019. године држане на Правном факултету, теоријска и практична 

знања стицало је преко стотину студената.  

У дводневној посјети Народној скупштини и Влади Републике 

Српске, боравило је око стотину студената Правног факултета, како 

из сједишта факултета на Палама, тако и из Одјељења у Бијељини. 

На основу закључених споразума о сарадњи, студенти треће и 

четврте године студија ишли су у посјету основним судовима у 

Сокоцу и Бијељини, а у оквиру наставе из предмета Кривично 

процесно право и Грађанско процесно право. Такође, студенти треће 

године студија у оквиру наставе из предмета Криминалистика ишли 

су у посјету Полицијској управи Источно Сарајево и Полицијској 

управи Бијељина, те у оквиру предмета Криминологија са 

пенологијом Казнено-поправном заводу у Бијељини. Студенти 

четврте године Одјељења у Бијељини присуствовали су рочишту у 

прекршајном поступку пред Основним судом у Бијељини у оквиру 

предмета Прекршајно право. 

Током 2019. године, студенти су учествовали у избору својих 

представника у Наставно-научно вијеће факултета и у Студентски 

парламент Универзитета у Источном Сарајеву. Сваке године, па тако 

и ове, студенти су учествовали у организовању унверзитетских 

спортских игара и популарне Правнијаде, а учествовали су и у 

организовању научног скупа и обиљежавању Дана Правног 

факултета. 

Правни факултет редовно је обавјештавао студенте о позивима и 

конкурсима за учешће у различитим видовима активности:  
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1. Обавјештење о Конкурсу за (су)финансирање омладинских 

програма и пројеката који је расписало Министарство 

породице, омладине и спорта Републике Српске; 

2. Обавјештење о Конкурсу за додјелу студентских стипендија у 

академској 2019/2020. години које додјељује Град Бијељина; 

3. Обавјештење о Конференцији “Business, Management and 

Law” on “Law and Economy: restart”, коју је организовао Ural 

State Law University; 

4. Обавјештење о Међународној љетној школи ЕФРИ 

„Међународно окружење и европске интеграције“, која је 

одржана на Економском факултету Свеучилишта у Ријеци 

(ЕФРИ), Хрватска, од 1. до 12. јула 2019. године;  

5. Обавјештење о Пројекту Кока-колина подршка младима; 

6. Обавјештење о стипендијама које додјељује Министарство 

иностраних и европских послова Луксембурга (MFEA); 

7. Позив за бесплатно учлањење у Библиотеку „Филип 

Вишњић“, Бијељина; 

8. Позив за двонедељну студијску посјету Универзитету у 

Вороњежу, Русија; 

9. Позив за предавања и студентску праксу у Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП); 

10. Позив за Љетну школу Универзитета у Бечу под називом 

„Univie: summer school For International And European Studies 

2019“, која је намијењена академцима и студентима из цијелог 

свијета и која се одржавала у аустријском Строблу код 

Салцбурга од 13. јула до 10. августа 2019. године;  

11. Позив за обуку за коришћење највећом регионалном 

електронском базом правних прописа, судске праксе, 

стручних коментара правних прописа и правних модела, 

Paragraf lex; 

12. Позив за одлазак студената Правног факултета из Пала и из 

Бијељине у Бању Луку у посјету највишим институцијама 

Републике Српске, Народној скупштини и Влади; 

13. Позив за предавање „Зауставимо трговину људима“ које је 

одржало Удружење жена „Викторија“ на Правном факултету, 

на Палама; 

14. Позив за предавање Дирекције за европске интеграције 

Савјета министара БиХ које је одржано на Правном 

факултету, на Палама; 

15. Позив за теренску вјежбу за балкански субрегион која је 

изведена 2.10.2019. године у Палама, у Спортско-пословном 

центру „Пеки“ у организацији Конзорцијума Пројекта П57 и 

Агенције за форензичка испитивања и вјештачења;  
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16. Позив за учешће на БИМУН-у 2019 – 16. међународној 

студентској конференцији коју је организовало Удружење за 

Уједињене нације Србије; 

17. Позив за учешће на Еколошкој правној клиници, коју је 

организовао Правни факултет у сарадњи са Аархус центром 

из Сарајева; 

18. Позив за учешће на Конференцији студената права, коју је 

организовала студентска организација Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци у периоду од 24. до 26. маја; 

19. Позив за учешће на Панел дискусији о значају и значењу 

студентског вредновања квалитета студија „Ваше мишљење 

нам је важно!“ које је организовао Правни факултет на 

Палама; 

20. Позив за учешће на радионицама које је организовала Градска 

управа Бијељина на тему Одрживог развоја и останка младих 

на овим просторима; 

21. Позив за учешће у акцијама добровољног давалаштва крви 

које су одржане два пута на Палама и једном у Бијељини; 

22. Позив студентима за учешће на Правној клиници „Заштита од 

насиља у породици“ коју организује Правни факултет; 

23. Позив „Sport Vision“ д.о.о. из Бијељине студентима завршне 

године и дипломираним студентима Правног факултета да се 

пријаве за обављање волонтерске праксе. 

 

 

 

 

 


