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НАШИ СТУДЕНТИ У ПОСЈЕТИ УНИВЕРЗИТЕТУ У ВОРОЊЕЖУ
(РУСИЈА)
Студенти Универзитета у Источном Сарајеву, међу којима су и
студенти Правног факултета, посјетили су Универзитет у Вороњежу, гдје је одржана 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. Руководство и
студенти Универзитета у Вороњежу нашим студентима су приредили пријатељску добродошлицу уз мноштво активности. У
повратку, студенти су провели по један дан и у Kракову (Пољска) и Будимпешти (Мађарска).
Универзитет у Источном Сарајеву планира да ову активност организује и наредних година.
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА
ТАКМИЧЕЊУ У БЕЧУ
Тим студената Правног факултета Универзитета у
Источном Сарајеву прије неколико година учествовао је на престижном такмичењу из међународне
трговинске арбитраже, које је одржано у Бечу, на
енглеском језику. На предтакмичењима у Софији и
Београду имали су запажене наступе, побиједивши
много искусније тимове попут представника универзитета из Берлина и домаћина Софије. У Бечу су
одмјерили снаге са тимовима из Индије, Минесоте,
те вишеструко трофејног Сингапура.
У конкуренцији од преко 600 универзитетских тимова из свих дијелова свијета, нашли су се међу
првих сто, што представља изузетан и незапамћен
успјех за тим без икаквог претходног искуства са
такмичења. Први пут учествовати на смотри најбољих тимова свијета, а уз то побиједити или бити
равноправан са студентима који имају много више
искуства, знатно већу материјалну подршку и свјетски универзитетски углед, успјех је вриједан хвале
и поноса свеколике академске заједнице у Републици Српској.
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ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДОБРЕН ЕРАСМУС + ПРОЈЕКАТ, ОДЛИЧНА
ПРИЛИКА ЗА ПОСЈЕТУ СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА
Европска комисија је одобрила финансирање Ерасмус + пројекта, чији
носилац је Универзитет у Катанцару, у Италији, а у чијој реализацији
учествује и Универзитет у Источном Сарајеву, тачније Правни факултет. То
значи да студенти Правног факултета могу да се пријаве за одлазак на
Правни факултет Универзитета у Катанцару, гдје ће 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. У академској 2020/2021. години, у Катанцаро на размјену одлазе
два наша студента, а на наш факултет долазе два студента из Италије.
Правни факултет учествује у припреми и других Ерасмус + пројеката, са
правним факултетима у Београду, Парми, Бреши, Сасарију и Барију.
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СTУДЕНСТКА ПРАКСА У РЕПУБЛИЧКОЈ
УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Студенти Правног факултета редовно обављају петнаестодневну праксу у подручним јединицама Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове
(РУГИПП), у мјестима свог пребивалишта.
Током праксе, студенти су у прилици да
стекну бројна знања и практична искуства,
али и да покажу своје правничко знање и
умијеће, које ће им касније бити корисно
приликом запослења.
Студенти који дипломирају, а прошли су
ову праксу, касније су у могућности да, у
складу са потребама РУГИПП-а, обаве приправнички стаж у овој установи. На овај
начин, већ десетак студената су, након окончања студија на Правном факултету,
почели да стажирају у РУГИПП-у.
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До сада, праксу је похађало 76 студената из Пала,
Бијељине и Сребренице.
„Што се тиче праксе, ми смо ВИШЕ НЕГО ЗАДОВОЉНЕ! Због
тога желим да вам захвалим од срца што сте нам омогућили
све то. Морам да похвалим менторе који су нам показали и
помогли нам да научимо све оно што нисмо раније, те да
употпунимо своја знања.” – Ивана Лазић, ПЈ Бијељина.

„Као полазник разних пракси, семинара, школа могу рећи да је
ово најбоља пракса. Велику захвалност желим да истакнем
радницима Управе на лијепој добродошлици и на несебичном
пружању знања. Захвалност и нашем факултету који је
закључио овај споразум, био иницијатор и омогућио нам
обављање праксе.” – Ранка Паповић, ПЈ Пале.

6

„Желим да изразим захвалност вама као управи факултета
што сте нам пружили овакву прилику, као и менторима и
свим осталим службеницима у ПЈ Бијељина који су се максимално потрудили да нам дани код њих буду испуњени новим
знањем, занимљивостима из праксе, као и сазнањима каква
су искуства они имали током студентских дана и касније
током рада.” – Маријана Никић, ПЈ Бијељина.

„Моје лично искуство је такво да не да
сам задовољна већ одушевљена. Вама као
колективу нашег факултета желим да
захвалим што се све више борите и залажете како би ми стекли знања, а можда
и будући посао.” – Жељана Ивковић, ПЈ
Шамац.

„Радила сам праксу прије подне, а послије подне ишла на други
посао. Ово ми је била велика школа и подстицај да се апсолутно посветим факултету и положим ових неколико испита
који су ми остали. Вама хвала што сте нам пружили овакву
прилику. Цијеним и подржавам ваш труд и залагање за овај
факултет и тежњу да га унаприједите.” – Николина Савић,
ПЈ Пале.

„Што се тиче праксе у Хан Пијеску, ми смо и више него задовољни. У будућности бих препоручила и осталим колегама да се опробају. Све похвале и за
њих и за наш факултет.” – Маријана Пејановић, ПЈ Хан Пијесак.
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„Што се тиче праксе у Републичкој управи, барем у Требињу, због обимности посла, запослени и немају баш
времена за неко објашњавање, сем појединаца које лично познајем па су ми изашли у сусрет и доста тога
појаснили. Будући да је на управи велики посао и одговорност, али и дјелокруг, сматрам да је неопходно мало
више времена за студентску праксу. Све похвале за
факултет и уложени напор у нови систем образовања,
који до сада није био практикован. Хвала и Геодетској
управи на пруженој сарадњи.” – Слађан Орбовић, ПЈ
Требиње.

„Ја се јављам да похвалим свој родни Соколац, и људе
који овдје раде. Сви су ме прихватили као дио свог
колектива и ја сам њихова дјевојчица. Сматрам да је
посао правника на овом радном мјесту јако захтјеван и подразумијева ажурност, знање и много
штошта. Захвална сам како факултету на указаној
прилици, тако и људима са којима радим на несебичном дијељењу знања.” – Анђела Боровчанин, ПЈ
Соколац.
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СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БиХ
У оквиру студентске праксе у Правобранилаштву, студенти Правног факултета имају 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.
Осим студентске праксе, Споразумом 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.

РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У ОСНОВНИМ СУДОВИМА У СОКОЦУ И БИЈЕЉИНИ
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву успјешно реализује студентску праксу у сарадњи са
Основним судом у Сокоцу и Основним судом у Бијељини, 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.
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СТУДЕНТСКА СТРУЧНА ПРАКСА У „ TELRAD NET”Д. О. О. БИЈЕЉИНА
Представници компаније „Telrad Net” д.о.о. Бијељина и Правни факултет постигли су споразум о обављању студентске стручне праксе, на основу кога наши студенти похађају праксу у овом успјешном
привредном друштву.
Правни факултет је у посљедњих годину дана обезбиједио праксу за стотињак студената у различитим
правосудним и јавним установама, органима управе, привредним друштвима, адвокатским канцеларијама и др. Десетак њих, захваљујући тој пракси и препоруци факултета, након дипломирања већ
обавља приправнички стаж, а неки су засновали и радни однос.
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СТУДЕНТСКА ПРАКСА У ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
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.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ ПРАВНУ КЛИНИКУ „ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ”
Вјеран традицији одржавања правних клиника, Правни факултет организује и Правну клинику „Заштита
од насиља у породици”. Пројекат финансира Амбасада САД у Босни и Херцеговини. Први дио рада
Клинике су предавања која држе професори правних факултета из Источног Сарајева, Сарајева, Бање
Луке и Београда, као и службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Основног
суда у Сокоцу, Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву и Центра за социјални рад Пале.
Други дио рада Клинике посвећен је раду студената са адвокатом, који ће бити ангажован у оквиру
пројекта. У оквиру овог дијела програма рада Клинике, отворена је СОС линија за жртве насиља у породици. Студенти са адвокатом анализирају конкретне случајеве и упознају се са начином на који треба
пружити правну помоћ жртвама насиља у породици.
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УЧЕСТВОВАЛИ У РАДУ ЕКОЛОШКЕ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ
Правни факултет посвећује велику пажњу организовању правних клиника, путем којих студенти стичу
теоријска знања и упознају се практичним проблемима у примјени права.
Једна од таквих клиника је Еколошка правна клиника, која је реализована уз финансијску подршку Мисије
ОСЦЕ -а у БиХ и Града Сарајево.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ ПРАВНУ КЛИНИКУ „ПРАВДА ЗА ДЈЕЦУ”
Правни факултет редовно одржава правне клинике. Једна од њих, која се одржава како у Палама, тако и
у Бијељини, 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.
Предавачи на клиници 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).
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.
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ПОСЈЕТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ И
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву редовно посјећују институције на различитим нивоима власти. Студенти 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 функционери Народне скупштине и Владе Републике Српске.
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ПОСЈЕТА СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Студенти Правног факултета у више наврата су посјетили Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине.
Том приликом, студенти обилазе зграду Парламентарне скупштине, слушају двије презентације о Парламентарној скупштини и
о законодавном поступку, а потом разговарају са посланицима у
Представничком вијећу Парламентарне скупштине.
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ПОСЈЕТА СТУДЕНАТА КПЗ-У БИЈЕЉИНА
Студенти треће године Правног факултета, Одјељења у Бијељини, посјетили су Казнено-поправни завод
у Бијељини, у оквиру наставних обавеза на предмету Криминологија са пенологијом.
Управа и особље КПЗ-а Бијељина представили су студентима организацију и рад ове установе. Студенти
су постављали питања и упознали се са посебностима пенолошког система Републике Српске.
Ово је стална активност, у оквиру посјете студената правосудним и другим институцијама.

СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ПОСЈЕТИ ГРАДСКОЈ УПРАВИ
БИЈЕЉИНЕ
Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Одјељења у Бијељини посјећују и Градску управу Бијељине.
Овакве посјете су прилика да се разговара и о сарадњи Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Градске управе Бијељине,
будући да у Бијељини студира око 300 студената на првом и другом циклусу студија на Правном факултету, те да у Бијељини живи десетак наставника и сарадника овог факултета. То је значајан потенцијал, који вишеструко користи Граду Бијељина.

15

ВЕЧЕРИ КУЛТУРЕ И БЕСЈЕДНИШТВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
Међу бројним такмичењима у бесједништу посебно се истичу Вечери културе и бесједништва које приређује Бесједничка секција Правног факултета. Из године у годину, студенти из Источног Сарајева и
Бијељине наступају на традиционалном такмичењу говорећи своје бесједе.
Стотине правника, судија, адвоката и привредника и бројних угледних гостију сваке године окупе се на
Вечерима културе, што доприноси да се скоро сви бесједници истакну и врло брзо запосле након завршетка студија. Рјечитост, убједљивост и умијеће лијепе ријечи красе врхунске правнике, те су Вечери
културе одлична прилика да студенти Правног факултета покажу оно што су постигли на Бесједничкој
секцији.

УЧЕШЋЕ БЕСЈЕДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА
ВИШЊИЋЕВИМ ДАНИМА У БИЈЕЉИНИ
Студенти Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву – чланови Бесједничке секције – редовно учествују на културној манифестацији Вишњићеви дани, која се
сваке године одржава у Бијељини.
На такмичењу бесједника, наши студенти редовно постижу велике успјехе, говорећи своје ауторске бесједе.
Организатор „Вишњићевих дана“ је Градски одбор
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета”
Бијељина, с којим Бесједничка секција годинама сарађује.
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ БЕСЈЕДЕ
НА КОЧИЋЕВОМ ЗБОРУ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и чланови Бесједничке секције редовно
учествују у Бањој Луци, на ревијалној Вечери бесједе, у оквиру Кочићевог збора.
Бесједници се баве различитим темама, углавном религијом, правима, историјом, културом и језиком.
Студенти Правног факултета у прилици су да се упознају, друже и одмјере снаге са студентима других
правних факултета из земље и окружења.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА
НУШИЋИЈАДИ

Представници Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву редовно учествују у програму Нушићијаде и Беседничких сусрета, који се одржавају у Ивањици у Србији.
У питању је врло познато и цијењено такмичење у бесједништву, у коме се редовно појављују, као врло успјешни такмичари, чланови Бесједничке секције Правног
факултета у Источном Сарајеву.
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УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛЕТЕТА НА БИМУН-У
Студенти Правног факултета учествују на међународној студентској
конференцији „Београдски међународни модел Уједињених нација –
БИМУН”.
У питању је престижна међународна конференција студената посвећена симулацији рада органа Уједињених нација и дио је глобалног
програма Модел УН, који се спроводи у више од 80 земаља свијета.
Учесници фиктивно представљају једну од држава чланица Уједињених нација и имају задатак да воде дискусију на задату тему и
израде резолуцију са понуђеним рјешењима. Студенти на овај начин
стичу нова знања и развијају преговарачке и говорничке вјештине.

НАШИ СТУДЕНТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ СТУДЕНАТА ПРАВА
Студенти Правног факултета учествовали су на Конференцији
студената права у Бањој Луци.
Теме конференције биле су Студентско организовање и Организовани и међународни криминалитет.
Након радионице одржан је неформални квиз општег и правничког знања на коме су наше представнице, по општем мишљењу, плијениле општом информисаношћу, правничким знањем и говорничким вјештинама.
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СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
ПРОЛАЗЕ ОБУКУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БАЗОМ
ПАРАГРАФ ЛЕКС
Студенти Правног факултета у Палама и у
Бијељини сваке године пролазе обуку и полажу тест за коришћење највећом регионалном
електронском базом правних прописа, судске
праксе, стручних коментара правних прописа
и правних модела, Paragraf Lex. По окончању
обуке, студенти добијају сертификате, које
заједно издају Правни факултет и Paragraf Lex.
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.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ И ДАНЕ
ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Ученици средњих школа из скоро свих дијелова
Републике Српске долазе у посјету, како би се
упознали са Правним факултетом, али и са градовима Источно Сарајево и Бијељина.
Циљ нам је да матуранте упознамо са предностима студирања на Правном факултету, наставним
и ваннаставним активностима, студентском праксом, радом секција и другим активностима. Матуранти су у прилици да се упознају са наставним
особљем и са будућим колегама студентима, те да
обиђу зграде у којима се одвија настава у Палама
и у Бијељини.
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ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БИЈЕЉИНИ БОЖАНЕ
ГУЖВИЋ НА ТЕМУ "ОРГАНИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА“
Предсједница Окружног привредног суда у Бијељини Божана Гужвић одржала је предавање на Правном
факултету на тему "Органи стечајног поступка". Предавању су присуствовали студенти IV године
Правног факултета, Одјељење у Бијељини, колеге из Окружног привредног суда у Бијељини, стечајни
управници и други гости. Студенти су имали прилику да чују занимљиво излагање из угла практичара о
томе како се одвија стечајни поступак, каква је улога органа стечајног поступка и које су препреке
ефикасном одвијању тог поступка. Студентима су се кратко обратили и стечајни управници са Листе
стечајних управника Окружног привредног суда у Бијељини. Они су студентима објаснили шта су све
задаци стечајног управника и који су услови за обављање ове функције. Студенти Правног факултета су
активно учествовали у дискусији.
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НАШИ СТУДЕНТИ ПРЕДЛОЖИЛИ МЈЕРЕ КОЈИМА БИ СЕ
ПОДСТАКАО ОСТАНАК МЛАДИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

На радионицама које је организовала Градска управа Бијељина на
тему Одрживог развоја и останка младих на овим просторима,
учествовали су и наши студенти. 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.
Прецизни закључци и препоруке са радионица биће уврштени у
Стратегију развоја Града, а неке идеје, попут вишенамјенског спортског центра већ су предвиђене овим стратешким документом.
Радионице су одржане у оквиру пројекта који спроводи Градска
управа у сарадњи са организацијом PulsWerk из Аустрије.
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www.pravni.ues.rs.ba
Одјељење у Бијељини

@pravnifis

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Ул. Алексе Шантића 3, 71420 Пале, Источно Сарајево
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