
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

вишег асистента, ужа  научна  област Римско право и историја државе и 

права 
 

Одлуком Наставно-научног вијећа Правног факултета у Палама, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број ННВ: 1302/20 од 09.09.2020. године, именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас 

Српске“ од 29.07.2020. године, за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна 

област Римско право и историја државе и права. 

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. Проф. др Никола Мојовић, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Римско право и историја државе и права 

Датум избора у звање: 13.4.2009. године 

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет: Правни факулте 

2. Проф. др Самир Аличић,  члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Римско право и историја државе и права 

Датум избора у звање: 2.10.2017. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Правни факултет 

3. Доц. др Сања Савић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Право 

Ужа научна област: Римско право и историја државе и права 

Датум избора у звање: 12.7.2016. године  

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Правни факултет 

 

 

                                                 
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. 



 

 

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

12. Мирјана ( Бранко) Пупић 

 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан 77. 

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

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву и члан 37.  Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о 

пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу Правног 

факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси следећи 

извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј 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 

01-C-197-I/20, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 23.7.2020. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 29.07.2020. 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 

Виши асистент, ужа научна област Римско право и историја државе и права 

Број пријављених кандидата 

1 ( један) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мирјана ( Бранко) Пупић 

Датум и мјесто рођења 

07.06.1983. године, Чајниче, Босна и Херцеговина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет од 2009. године па до данас 

Звања/радна мјеста 

                                                 
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 



 

 

Асистент, Виши асистент 

Научна област 

Право 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Удружење правника Републике Српске 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2003-2007. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право  

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

8,20 ( осам и 20/100), дипломирани правник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2009-2014. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,71 ( девет и 71/100), магистар правних наука, магистарска теза одбрањена са 

одликом 

Наслов магистарског/мастер рада 

„ Тестамент у средњовјековном Дубровнику“ 

Ужа научна област 

Римско право и историја државе и права 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет 

Наслов докторске дисертације 

„Римско-правна традиција и касносредњовјековни дубровачки нотаријат“ 

Ужа научна област 

Римско право и историја државе и права 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

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

научну област Римско право и историја државе и права, 2009-2014.  

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

ужу научну област Римско право и историја државе и права, 2015- 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Мирјана Рољић, „Крај Римске републике“, Зборник радова Правног факултета 

у Источном Сарајеву, бр.5/2009, стр. 339–345. 

Ауторка говори о настанку римске републике, њеном територијалном ширењу, 

кризи кроз коју је она прошла и о њеном крају. Ауторка наглашава да је конац 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
4 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

Римске републике један од најважнијих периода римске историје. С тим у вези 

обрађује разне чиниоце који су довели до нестанка Републике: устанци робова, 

побуне Италика, потреба професионализације државног апарата, аграрно питање, 

односно борба за земљу, смањен прилив робова и криза робовласништва, привредна 

криза. Ауторка истиче да основни разлог за прелазак на принципат није толико у 

привредним тешкоћама и слабљењу државе, јер ће тек у овом периоду римска 

држава достићи врхунац своје моћи. Дакле, ауторка закључује да је увође 

принципата као облика државног уређења било  последица политичке кризе. Држава 

коју су римљани створили током периода републике није била више у стању да изађе 

на крај са свим задацима које је требало рјешавати. Она је задржала основне 

особине које је имала на самом почетку, то је била држава-град, налик на грчки 

полис. Међутим, држава која је већ постала царство по својој величини, по броју 

становника, није могла да задржи политичку структуру полиса.  

2. Мирјана Рољић, Брак са manusom, Годишњак Правног факултета у Источном 

Сарајеву,  бр 1/2010, стр.189 – 205. 

Ауторка говори о браку са манусом, који је карактеристичан  за почетак римске 

историје и који се задржао као владајући облик брака све док основу римског 

друштва представља затворена кућна привреда. Ауторка истиче да се основни циљ 

тог брака састоји у рађању дјеце, у продужењу породице. Даље, ауторка обрађује 

услове за закључење брака, форме закључења брака, као и престанак брака. Обзиром 

да се институт брака директно односи и на положај жене, ауторка приказује 

права, али и обавезе које је жена имала у браку са манусом. То се прије свега односи  

на њен друштвени положај  и имовиска права у вези са закључењем брака. Иако је 

друштвени положај жене у браку, начелно био лош, ауторка закључује да се он  

временом мијењао на боље, као последица појаве и утицаја хтишћанства, 

драстичних промјена у привреди и нестанка патријархалног морала. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

1. Мирјана Пупић, „Улога нотара у средњовјековном Дубровнику“, Зборник 

радова са међународног научног скуп „ Однос права у региону и права Европске 

уније“, Источно Сарајево 2015, стр. 237–248. 

Ауторка, на темељу објављених и необјављених извора из Државног архива у 

Дубровнику, приказује развој институције нотаријата у Дубровнику, почев од 

његових најранијих зачетака па све до периода развијеног нотаријата. Ауторка на 

почетку рада даје краћи приказ развоја институције нотаријата на европским 

просторима, посебно у Италији, која је имала највећи утицај на дубровачку 

нотарску канцеларију. Затим ауторка улази у саму проблематику дубровачког 

нотаријата гдје су обрађени различити аспекти везани за нотаре као што су: 

појава првих нотара, поријекло, те њихова улога приликом састављања 

тестамената. Посебну пажњу ауторка посвећује анализи разних одредаба о 

институцији нотаријата садржаних у основном извору дубровачког права, 

Statutarum civitatis Ragusii. 

2. Мирјана Пупић, Структура и садржај касносредњовјековних дубровачких 

тестамената“, Зборник радова са међународног научног скупа „Право, 

традиција и промјене“ Источно Сарајево  

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

Ауторка, на почетку овог рада, указује на поријекло, примјену и форму тестамента. 

Предочена је и унутрашња структура тестамента, његова три главна дијела – 

увод, диспозиција и завршни дио. С малим изузецима свако тестаментарно 

располагање прати тај утврђени редослед, што указује на значај и важност које су 

имале поједине тестаментарне одредбе у касносрењовјековном Дубровнику. Посебну 

пажњу ауторка посвећује  анализи садржаја дубровачких тестамената на основу 

грађе из Државног архива у Дубровнику. Притом разматра врсте легата које су 

касносредњовјековни дубровачки тестатори даривали у различите сврхе. Ауторка 

закључује да законодавац није могао прописивати садржај тестамента, јер је то у 

супротности са одредбама Статута које су озакониле слободу тестаментарног 

располагања. 

Напомена: Рад је прихваћен за објављивање о чему сведочи приложена потврда. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Прије избора у звање вишег асистента за ужу научну област Римско право и историја 

државе и права, кандидаткиња мр Мирјана Пупић је држала вјежбе из предмета 

Римско право. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Након избора у звање вишег асистента за ужу научну област Римско право и историја 

државе и права, кандидаткиња мр Мирјана Пупић је држала вјежбе из предмета 

Римско право, Национална правна историја и Општа правна историја. 

Кандидаткиња је академске 2017/2018 године боравила је у Државном Архиву у 

Дубровнику, у оквиру програма Министарства науке и технологије РС за 

суфинансирање међународне размјене студената и академског особља. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Канидаткиња је током основних студија била стипендиста општине Чајниче 

2004/2005, 2005/2006. године.  Од Министарства науке и технологије РС добила је 

стипендију за израду докторске тезе 2016/2017. Такође, од Министарства науке и 

технологије РС добила је стипендију за међународну размјену студената и 

академског особља за 2017/2018. годину. 

Била је секретар Катедре за историју државе и права Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву у периоду од 2009. године до 2013. године. 

Кандидаткиња је била учесник са саопштеним рефератом на два међународна научна 

скупа: 

*Међународни научни скуп „Однос права у региону и права Европске уније“ Правни 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, одржан на Палама, октобра 2014. 

године, с јавно саопштеним рефератом „Улога нотара у средњовјековном 

Дубровнику“. 

*Научни скуп са међународним учешћем „ Право, традиција и промјене“. Правни 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, одржан на Палама, октобра 2019. 

године., с јавно саопштеним рефератом „Структура и садржај 

касносредњовјековник дубровачких тестамената“. 

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



 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА6 

Интервју са кандидаткињом мр Мирјаном Пупић је одржан 25.9.2020. године у 

просторијама Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Одељење у 

Бијељини. Интервјуу су присуствовали проф. др Самир Аличић и доц. др Сања 

Савић.  

Кандидаткиња мр. Мирјана Пупић је на интервјуу показала задовољавајући ниво 

познавања материје из научне области Римско право и историја државе и права, као и 

жељу да кроз даљи научно-истраживачки и образовни рад доприноси њеном развоју. 

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 ОБРАЗОВАЊУ7 

-  

 

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 звање8 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

У члану 77. Закона о 

високом образовању и 

члану 37. Правилника о 

поступку и условима 

избора академског особља 

Универзитета у Источном 

Сарајеву прописано је да 

за вишег асистента може 

бити биран кандидат који 

има завршен други циклус 

студија са најнижом 

просјечном оцјеном и на 

првом и на другом 

циклусу студија 8,0 или 

3,5, односно кандидат који 

има научни степен 

магистра наука, 

Кандидаткиња 

испуњава 

прописани 

услов. 

Кандидат мр Мирјана Пупић је 

приложила уверење да је на 

Правном факултету Универзитета 

у Источном Сарајеву 10.7.2014. 

године одбранила магистарску 

тезу под називом „Тестамент у 

средњовјековном Дубровнику“, 

чиме је стекла научни степен 

магистра правних наука. 

                                                 
6 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 

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.) 
7 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. 
8 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 



 

 

   

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Мирјана Пупић је успјешно пријавила докторску дисертацију на Универзитету у 

Источном Сарајеву, под називом „Римско-правна традиција и 

касносредњовјековни дубровачки нотаријат“.  

Учествовала  је на два међународна научна скупа, на којима је стручној и научној 

публици јавно саопштила два реферата. 

Објавила је четири научна рада у рецензираним научним публикацијама. 

Од избора у звање асистента па до данас, држи вјежбе на предметима који спадају 

у ужу научну област Римско право и историја државе и права, што говори у 

прилог богатом педагошком искуству. 

 

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

првог) 

- 

На основу свега изложеног Комисија сматра да кандидат мр Мирјана Пупић 

испуњава све законом предвиђене услове, те предлаже да се кандидат изабере у звање 

вишег аистента за ужу научну област Римско право и историја државе и права. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

2. ____________________________________________, члан 

3. ____________________________________________, члан 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


