
 

НАСТАВНО-НАУЧНОM  ВИЈЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 

Предмет:  Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

звање доцента, ужа научна област Управно право и управа 
 

Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 2132/19 од 20.11. 2019. године, именовани смо у 

Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 06.11.2019. године, за избор у 

академско звање доцента, ужа научна област Управно право и управа. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. др Зоран Лончар, ванредни професор, председник 

Научна област:  Друштвене науке 

Научно поље:  Право 

Ужа научна/умјетничка област: Јавноправна  

Датум избора у звање:  22. 12. 2015. године 

Универзитет у Новом Саду 

факултет/академија Правни факултет 

2. др Зоран Јовановић, ванредни професор, члан 

Научна област:  Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна/умјетничка област Јавноправна  

Датум избора у звање:  12. 7. 2017. године 

Универзитет у Крагујевцу 

факултет/академија Правни факултет 

3. др Горан Марковић, ванредни професор, члан 

Научна област:  Друштвене науке 

Научно поље:  Право 

Ужа научна/умјетничка област:  Уставно право  

Датум избора у звање 11. 09. 2015. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија Правни факултет 

На претходно наведени конкурс пријавио се 1 (један) кандидат: 

1.2  Сања (Марко) Голијанин 
 

 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 



 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан3 

77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5, 6 и 38.4  Правилника о поступку и 

условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за 

писање извештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном 

већу Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси 

следећи извештај на даље одлучивање: 

И З В Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број 5019/19 од  04.11. 2019. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 06. новембра 2019. године 

Број кандидата који се бира 

1 (један)  

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Доцент, ужа научна област Управно право и управа 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Сања (Марко) Голијанин 

Датум и мјесто рођења 

20. 09. 1979. године, Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет 

Звања/радна мјеста 

Асистент; виши асистент  

Научна област 

Право (Управно право и управа) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- 

 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 1998-2003. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

Дипломирани правник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2006-2008. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Јавноправни модул, Управноправни подмодул 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Мастер права 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Омбудсман“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Управно-правна 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2013-2019. 

Наслов докторске дисертације 

„Судска контрола аката државне управе“ 

Ужа научна област 

Јавноправна 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 1. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, звање асистента за ужу 

научну област Управно право, 2005-2008. 

2. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, звање вишег асистента за 

ужу научну област Управно право и управа, 2008-2014; реизбор 2014. године. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Сања Голијанин, „Начело обавезности судских пресуда донесених у управном 

спору“, Зборник Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву бр. 

4/2008, Источно Сарајево 2008, стр. 295-308. 

 

Аутор у раду разматра значај једног од основних начела на којима се темељи 

институт управног спора, а то је начело обавезности судских пресуда које се доносе у 

управно-судском поступку. Наведено начело подразумева да су органи управе дужни 

да се, након поништаја управног акта од стране суда у управном спору, приликом 

поновног одлучивања о управној ствари, придржавају правног схватања суда 

заузетог у пресуди и/или примедаба суда у погледу поступка. Аутор наглашава да, у 

случају када судске пресуде не би биле обавезне, судска контрола законитости 

 
5 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

управних аката не би имала много практичног значаја, јер не би постојале гаранције 

да ће органи управе поступати по правном схватању и примедбама суда. Такође, 

аутор примећује да значај начела обавезности пресуда донесених у управном спору 

јесте у обезбеђивању јединства праксе у тумачењу и примени закона и других 

прописа. 

 

2. Сања Голијанин, „Република Српска“, зборник радова Увод у политички 

систем Босне и Херцеговине-изабрани аспекти, Сарајевски отворени центар и 

Фондација „Konrad Adenauer“, Сарајево 2009, стр. 392-418. 

 

Аутор се у раду бави питањем организације власти у Републици Српској. Сматра да 

прихваћени систем поделе власти у овом ентитету има елемената парламентарног и 

председничког система. Такође, истиче да конститутивност Срба, Бошњака и Хрвата 

представља темељ босанскохерцеговачког друштва и да Одлука Уставног суда Босне 

и Херцеговине о конститутивности три народа на територији Босне и Херцеговине 

представља кључну одлуку за данашње уставно уређење, како Босне и Херцеговине, 

тако и њених ентитета. 

 

3. Сања Голијанин, „Управни спор пуне јурисдикције у законодавству 

Републике Српске“, Зборник радова Правног факултета у Источном 

Сарајеву, бр. 5/2009, Пале 2009, стр. 295-306. 

 

Предмет овог рада је у домену управног спора, односно излажу се две основне врсте 

управних спорова: спор ограничене јурисдикције и спор пуне јурисдикције. Посебно 

се анализира спор пуне јурисдикције у законодавству Републике Српске и настојање 

законодавца да новим решењима повећа степен обавезности одлучивања у пуној 

јурисдикцији, нарочито у случају неизвршавања судских пресуда од стране органа 

управе. Након анализе релевантне судске праксе, аутор закључује да нормативна 

могућност за вођење управног спора пуне јурисдикције није довољно искоришћена у 

пракси. Стога отвара питање увођења специјализованог управног судства у домаћи 

правни систем јер сматра да би се тиме допринело учесталијем разрешавању 

управних спорова у пуној јурисдикцији, те излаже могуће моделе организације 

управног судства у Републици Српској. 

 

4. Сања Голијанин, „Судска заштита уставних слобода и права повријеђених 

појединачним актима или радњама“, Актуелност и значај људских права и 

слобода,  Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем, Правни 

факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2011, стр. 395-407. 

 

Судска заштита слобода и права појединаца које су зајемчене Уставом Републике 

Српске обезбеђена је у посебном судском поступку према правилима Закона о 

управним споровима. Предмет анализе овог рада јесте назначени вид судске заштите 

који има два модалитета: заштита уставних права и слобода повређених 

појединачним правним актима и заштита уставних права и слобода повређених 

радњом службеног, односно одговорног лица. Аутор примећује да се ради о 

институту који је близак уставном судству и, следствено томе, наводи разлоге који су 

определили законодавца да овај облик судске заштите уставних права и слобода 

грађана регулише поменутим законом и стави у надлежност редовних судова. Поред 



 

 

наведеног, у раду су посебно размотрене процесне претпоставке за покретање 

поступка судске заштите у наведеним случајевима, јер аутор сматра да оне, иако 

наизглед јасне, отварају низ питања, како начелно-теоријске тако и процесно-

практичне природе. У закључку, дате су одређене смернице с циљем потпуније и 

ефикасније правне заштите уставних слобода и права грађана када су те слободе и 

права повређени појединачним актима органа управе или радњама службених лица. 

 

5. Sanja Golijanin, „Republika Srpska“, Zbornik radova „Država, politika i društvo u 

Bosni i Hercegovini: analiza postdejtonskog političkog sistema“, Sarajevo, 

University Press-Magistrat, 2011, str. 437-458. 

 

У раду је дат структурални приказ Републике Српске, једног од два равноправна 

ентитета у Босни и Херцеговини. Аутор се осврнуо, у кратким цртама, и на процес 

стварања Републике Српске, с акцентом на Дејтонски мировни споразум. Полазећи 

од уставних решења описано је уставно уређење и организација власти у Републици 

Српској. Због потребе усклађивања са Уставом Босне и Херцеговине, Устав 

Републике Српске је мењан и допуњаван са 121 амандманом. Посебну пажњу аутор 

је посветио Одлуци Уставног суда Босне и Херцеговине о конститутивности три 

народа на територији Босне и Херцеговине. Осим тога, како локална самоуправа 

представља један од темеља уставног уређења Републике Српске, аутор се у раду 

кратко осврнуо и на организацију система локалне управе. Такође, анализирано је и 

питање односа Републике Српске као ентитета и државе Босне и Херцеговине. 

 

6. Сања Голијанин, „Правна заштита грађана у случају „ћутања управе“, 

Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву бр. 1/2011, стр. 65-84. 

 

Институт „ћутања управе“ привлачио је и несмањеним интензитетом и данас 

привлачи пажњу, како домаће, тако и стране правне мисли. Неактивност органа јавне 

управе за собом повлачи бројне штетне последице, пре свега, за странке у управном 

поступку. С друге стране, дуго трајање поступака или, пак, недоношење одлука у 

законским роковима од стране управе може имати за последицу и самовољно 

остваривање права грађана. У раду, аутор указује на потребу континуираног и 

доследног разматрања правних механизама заштите грађана у случају „ћутања 

управе“ и излаже постојећа нормативна решења којима се грађанима омогућава 

заштита у случајевима недоношења управних и других појединачних аката, а на 

основу којих они остварују своја права и правне интересе која им по закону и на 

законима заснованим прописима припадају. Такође, аутор у раду скреће пажњу на 

одређене пропусте и недоречености у правној регулацији другостепеног управног 

поступка и поступка по тужби због „ћутања управе“ и предлаже садржинско 

употпуњавање домаћег законодавства у наведеној области, као и увођење нових 

процесних механизама у циљу квалитетније и ефикасније правне заштите грађана у 

случају „ћутања управе“. 

 

 

 

 

7. Сања Голијанин, „Предмет управног спора у правном систему Босне и 

Херцеговине“, Зборник радова Правног факултета у Нишу бр. 58/2011, стр. 



 

 

177-186. 

 

Аутор у раду анализира концепт предмета управног спора у законодавству Босне и 

Херцеговине и закључује да је тај концепт постављен изузетно уско, у смислу да се 

управни спор може водити само против (коначног) управног акта. Како у том 

погледу, сматра аутор, Босна и Херцеговина представља изузетак у односу на земље 

региона, у раду је дат и упоредни приказ нормативног уређења предмета управног 

спора у државама бивше СФРЈ. Намера аутора је да се босанскохерцеговачком 

законодавцу дају полазне основе при евентуалним изменама и допунама важећих 

законских решења у овој области, односно усвајања ширег концепта предмета 

управног спора. 

 

 

8. Сања Голијанин, „Начело ефикасности у управном поступку“, Зборник радова 

Начела и вриједности правног система – норма и пракса, Правни факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2012, стр. 472–481; 

 

У овом раду се разматра начело ефикасности управног одлучивања с аспекта 

остваривања и заштите права и правних интереса грађана и правних лица у управном 

поступку. Аутор је истраживао у којој мери се органи управе и други органи и 

организације придржавају наведеног начела када решавају у управним стварима, 

какав је однос начела ефикасности и начела ефективности и економичности и, 

посебно, шта је потребно учинити да би се управни поступак учинио ефикаснијим. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

1. Sanja Golijanin, „Organization of state administration in Bosnia and 

Herzegovina“, Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, 

The European Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law Organization, 

Athens 2015, стр. 305-321. 

 

У раду, aутор излаже основе организационе структуре и главне организационе 

облике органа и организација управе у Босни и Херцеговини. Управни апарат у 

Босни и Херцеговини чине органи управе и управне организације основане на 

државном нивоу, ентитетском нивоу (Република Српска и Федерација БиХ) и 

кантоналном нивоу (у Федерацији БиХ), укључујући и локални ниво (општине, 

односно градове). Начелно, у оквиру опште „номенклатуре“ органа управе и 

управних организација могу се разликовати: министарства, управе, заводи, 

дирекције, секретаријати, агенције итд. Аутор је настојао да, применом позитивно-

правног метода, укаже на изузетну сложеност управног система Босне и 

Херцеговине, што има за последицу његову неефикасност, нерационалност и 

неекономичност. Такође, истиче да организациону структуру управе карактерише 

динамичност у развоју њених организационих облика, те закључује да би свака 

статичност у разматрању питања организације управе, с било којег аспекта, била 

погрешна. 

 

 
6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

2. Сања Голијанин, „Недозвољене радње у управном поступку и њихово 

санкционисање“,  Не насиљу-јединствен друштвени одговор, Зборник радова 

са међународне конференције Друштвене девијације, Центар модерних знања, 

Бања Лука 2018, стр. 473-479. 

 

Недозвољене радње у управном поступку се најчешће манифестују као принуда, 

изнуда, уцена и притисак и могућност њиховог санкционисања уређена је кроз 

институт поништавања решења по праву надзора као ванредног правног средства у 

управном поступку. Аутор испитује учесталост вршења недозвољених радњи 

приликом одлучивања о правима, обавезама или правним интересима странака у 

управном поступку, те ефикасност њиховог правног санкционисања. Поред тога, 

указује на законска решења односног питања у суседним државама, односно 

нормативне могућности за уклањање решења чија је садржина резултат предузимања 

одређених правно недозвољених радњи, те у оквиру закључних разматрања, даје 

конкретне предлоге de lege ferenda за отклањање уочених недостатака постојећег 

система ванредних правних средстава у управном поступку у Републици Српској.  

 

3. Сања Голијанин, „Уставносудска контрола управе путем уставне жалбе са 

освртом на правни систем Босне и Херцеговине“, Гласник права 1/ 2019, стр. 

3-17. 

 

Уставна жалба представља облик уставносудске контроле управе у случајевима када 

је предмет уставне жалбе појединачни правни акт управе, тј. управни акт и 

материјални акт управе, тј. управна радња. У том контексту, аутор у раду разматра 

предмет уставне жалбе у немачком, аустријском и српском законодавству, са 

посебним освртом на институт апелације који постоји у правном систему Босне и 

Херцеговине. Анализирајући постојећа нормативна решења и досадашњу праксу 

Уставног суда Босне и Херцеговине по питању апелације, аутор наглашава да се 

апелацијом, за коју сматра да има уобичајене карактеристике уставне жалбе, могу 

оспоравати само судске одлуке. Следствено томе, указује на могућност посредне 

контроле уставности аката управе путем овог правног средства. 

 

4. Сања Голијанин, „Реформа управног спора“, Правна ријеч, бр. 58/2019, стр. 

309-327. 

 

 У овом раду, аутор анализи подвргава основне карактеристике нормативног уређења 

управног спора у Босни и Херцеговини. Нарочито се разматра питање надлежности 

за решавање управних спорова, предмет управног спора и право на правно средство. 

У контексту одабраних питања, настоји установити да ли је у Републици Српској и 

Босни и Херцеговини потребна реформа управног спора. На крају рада, аутор 

закључује да правни прописи у Босни и Херцеговини нису на задовољавајућем нивоу 

када је ова област судске контроле управе у питању, и да, следствено томе, разлога за 

реформу управног спора има. Истиче да је потребно изменити, како предмет 

управног спора, тако и надлежност за његово решавање, тј. предвидети шири 

предмет управног спора, уз прописивање усмене расправе као правила (уз одређене 

изузетке, наравно) и суђења у пуној јурисдикцији, од стране управних судова јер би 

се тиме правила управног спора усагласила са европским стандардима и праксом у 

тој области, и на тај начин унапредила постојећа управносудска заштита права и 



 

 

правних интереса грађана. 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

Од избора у звање асистента, па надаље на Правном факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву Сања Голијанин изводи вежбе из предмета Управно право-

материјални део и Управно право-процесни део.  

Такође, изводила је вежбе и из других предмета Катедре за правну теорију и јавно 

право, и то: Теорија права и Правно нормирање. 

Кандидат је био полазник XIII Зимске школе европског права посвећене 

прилагођавању јавних предузећа праву ЕУ, која је одржана на Златибору од 20. до 25. 

фебруара 2012. године у организацији Удружења за европско право (уз подршку GIZ- 

а и Привредне коморе Србије). Поред тога, била је учесник Семинара „Практична 

примена Закона о управним споровима“, који је у организацији ЈП Службени гласник 

Србије и Правног факултета Универзитета у Београду одржан у децембру 2011. 

године у Београду, те Семинара “Нове методологије учења“, који је у организацији 

Универзитета у Источном Сарајеву одржан 2007. године. 

Сања Голијанин је била члан Уређивачког одбора Зборника радова са међународног 

научног скупа „Начела и вриједности правног система-норма и пракса“, који је у 

организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву одржан 2011. 

године, на Палама. 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је учествовао у раду Правне клинике „Правда за дјецу“ која је одржана на 

Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2017. и 2018. године, под 

покровитељством Центра за људска права из Мостара. 

На анонимним студентским анкетама оцењена је високим оценама, и то према 

достављеним подацима из пријаве: 

Школске 2010/2011. године: зимски семестар, предмет Управно право-материјални 

део – просечна оцена 4,83; летњи семестар, предмет Управно право-процесни део - 

просечна оцена 4,96; 

Школске 2011/2012. године: зимски семестар, предмет Управно право-материјални 

део – просечна оцена 4,69; летњи семестар, предмет Управно право-процесни део - 

просечна оцена 4,76; 

Школске 2012/2013. године: зимски семестар, предмет Управно право-материјални 

део – просечна оцена 4, 72; летњи семестар, предмет Управно право-процесни део - 

просечна оцена 4,76; 

Школске 2013/2014. године: летњи семестар, предмет Управно право-процесни део – 

просечна оцена 4,78;  

Школске 2014/2015. године: зимски семестар, предмет Управно право-материјални 

део – просечна оцена 4, 80; летњи семестар, предмет Управно право-процесни део - 

просечна оцена 4,91; 

Школске 2015/2016. године: зимски семестар, предмет Управно право-материјални 

део – просечна оцена 4, 90;  

Школске 2016/2017. године: зимски семестар, предмет Управно право-материјални 



 

 

део – просечна оцена 4, 90; летњи семестар, предмет Управно право-процесни део - 

просечна оцена 4,91; 

Школске 2017/2018. године: просечна оцена 4, 83;   

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидат Сања Голијанин учествује или је учествовала на следећим научно-

истраживачким пројектима: 

     - Конституционализација Босне и Херцеговине, пројекат одобрен и суфинансиран 

од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике Српске (2019. године); 

    -Превенција сексуалног и родно заснованог узнемиравања на универзитетима у 

Босни и Херцеговини, пројекат реализован у организацији Атлантске иницијативе уз 

подршку Амбасаде Савезне Републике Немачке у Сарајеву (2017. и 2018. године). 

 

Била је учесник на више научних и стручних скупова. Између осталих: 

- „Право, традиција и промјене“, научни скуп са међународним учешћем који је у 

организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Међународног 

савеза правника, Москва и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, 

Београд, одржан 26. октобра 2019. год. на Палама, реферат „Општи коначни управни 

акт“ као предмет управног спора“; 

- „Октобарски правнички дани“, скуп од републичког значаја, Бања Лука, 3-4 

октобар 2019. године (са рефератом); 

- „Владавина права и правна држава у региону“, Међународни научни скуп, 

Правни  факултет Универзитета у Источном Сарајеву, октобар 2013. године; 

-„Varno in zdravo delovno okolje“, међународна конференција која је у 

организацији Универзитета у Приморју (Univerza na Primorskem) из Копра одржана 

21–22. маја 2012. године у Порторожу, Словенија; 

- „Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног“, 

Међународни научни скуп, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 

Пале, 29. јуни 2012. године; 

- „Начела и вриједности правног система-норма и пракса“ -Међународни научни 

скуп, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 29. октобар 2011. 

Године (са рефератом); 

- „Актуелност и значај људских права и слобода“ - Научни скуп са 

међународним учешћем, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 

29. и 30. октобар 2010. године (са рефератом); 

- Конференција академске заједнице БиХ, посвећена „Болоњским принципима“, 

Сарајево, 15. јуни 2010. године; 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 

 
7 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 



 

 

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са јединим пријављеним кандидатом на 

конкурс обавила је Комисија за писање извештаја у саставу: проф. др Зоран Лончар и 

проф. др Горан Марковић. Интервју је обављен дана 6. 12. 2019. године, у згради 

Центра за високо образовање у Бијељини, где је смештено Одељење Правног 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву у Бијељини. 

Чланови Комисије су разговарали са кандидаткињом о њеним наставним 

активностима и научно-истраживачком раду, у досадашњем и у наредном периоду. 

Са кандидаткињом је вођен разговор и о најважнијим  управноправним темама. 

Чланови Комисије су мишљења да је кандидаткиња стекла значајно  искуство у 

наставном раду и показала интересовање за бављење научно-истраживачким радом 

на подручју управног права. Она је опредељена да свој радни и професионални 

ангажман настави у области високог образовања и има намеру да наставни рад са 

студентима употпуни научно-истраживачким радом. Кандидаткиња је показала да 

влада знањима из области управног права, да је о многим питањима из ове научне 

дисциплине озбиљно размишљала и писала, те да је у стању да на јасан и прецизан 

начин изложи своја мишљења и ставове.  

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8 

Није релевантно, јер кандидат има педагошко искуство у држању вежби студентима. 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

Минимални услови за 

избор у звање9 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Научни степен доктора 

наука у одговарајућој 

научној области, сходно 

чл. 77, ст. (1), тач. г) 

Закона о високом 

образовању (Службени 

гласник Републике Српске, 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

 

 

 

 

 

 

испуњава 

 

 

 

 

 

Докторат из правних наука стечен 

на Правном факултету 

Универзитета у Крагујевцу 

 
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
9 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

108/13, 44/15, 90/16) и чл. 

38 Правилника о поступку 

и условима избора 

академског особља 

Универзитета у Источном 
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   испуњава 

 

Високо оцењен педагошки рад у 

анкетама студената, у извођењу 

вежби из предмета Управно право-

материјални део и Управно право-

процесни део на Правном 

факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

С. Голијанин, „Република Српска“, Зборник радова Увод у политички систем 

Босне и Херцеговине-изабрани аспекти, Сарајевски отворени центар и Фондација 

„Konrad Adenauer“, Сарајево 2009, стр. 392-418. 

Кандидат учествује или је учествовала на научно-истраживачким пројектима: 

     - Конституционализација Босне и Херцеговине, пројекат одобрен и 

суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Републике Српске (2019. године); 

    -Превенција сексуалног и родно заснованог узнемиравања на универзитетима у 

Босни и Херцеговини, пројекат реализован у организацији Атлантске иницијативе 

уз подршку Амбасаде Савезне Републике Немачке у Сарајеву (2017. и 2018. 

године). 

Била је учесник на многим научним и стручним скуповима. 
 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Увидом у конкурсну документацију и непосредним разговором са кандидатом, 

Комисија је дошла до закључка да је кандидат др Сања Голијанин током више 

година наставног рада у звању асистента и вишег асистента показала да поседује 

способности које је квалификују да успешно, одговорно и савесно обавља 

наставничку делатност. Она је постигла одличне оцене током рада са студентима 

и показала спремност и способност за наставнички рад.  

Кандидаткиња је учествовала на више научних и стручних скупова и објавила 

научне и стручне радове који потврђују њену опредељеност да се бави научним 

радом, за шта поседује потребна знања. Комисија је уверена да је кандидаткиња 

спремна и способна да развија свој научно-истраживачки рад, дајући тиме 

допринос развоју науке управног права. 

Комисија има част да предложи Наставно-научном већу Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да кандидата др Сању Голијанин изабере у звање доцента на ужу 

научну област Управно право и управа. 
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1. ______________________________________, председник 

др Зоран Лончар, ванредни професор, ужа научна област 

Јавноправна, Правни факултет Универзитета у Новом Саду 

 

 

2. ____________________________________________, члан 

др Зоран Јовановић, ванредни професор, ужа научна област 

Јавноправна, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 

 

 

3. ____________________________________________, члан 

др Горан Марковић, ванредни професор, ужа научна област 

Уставно право, Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву 

 

 

Мјесто: Пале 

Датум: 10. 12. 2019. 


