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НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

вишег асистента ужа научна/умјетничка област Теорија државе и права (ужа  

образовна област Теорија државе и права предмети: Теорија државе, Теорија 

права и Правно нормирање) 

 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Правног факултета/академије у Палама 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 1994/20 од 31. 12. 2020. именовани смо у 
Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 11. 11. 2020. године, за избор у академско 

звање вишег асистента ужа научна/умјетничка област Теорија државе и права ужа 
образовна област Теорија државе и права предмети: Теорија државе, Теорија права и 

Правно нормирање) 

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 Радомир В. Лукић, редовни професор, предсједник 
Научна област: 5.0.0 ДРУШТЕВЕНЕ НАУКЕ 

Научно поље: 5.5.0 ПРАВО 

Ужа научна/умјетничка област: 5.5.10. ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА  

Датум избора у звање: фебруар 2019. 
Универзитет: УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

факултет/академија: ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

2. Академик др Снежана Савић, редовни професор, члан 
Научна област: 5.0.0 ДРУШТЕВЕНЕ НАУКЕ 

Научно поље: 5.5.0 ПРАВО 

Ужа научна/умјетничка област: 5.5.10. ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 

Датум избора у звање: јануар 2004. 
Универзитет: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

факултет/академија: ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

3. Др Игор Милинковић, ванредни професор, члан 
Научна област: 5.0.0 ДРУШТЕВЕНЕ НАУКЕ 

Научно поље: 5.5.0 ПРАВО 

Ужа научна/умјетничка област: 5.5.10. ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 

Датум избора у звање: јул 2015. 
Универзитет: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

факултет/академија: 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 пријавило се један кандидат: 

1. Брано Хаџи Стевић 

22. ___________________________________ 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове3 77., 78. и 87. 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 чланове 5., 6., 37., 38. и 394. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, 

Наставно-научном/умјетничком вијећу Правног факултета и Сенату Универзитета 

у Источном Сарајеву подноси сљедећи 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 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука о расписивању конкурса број 

01-С-350-VIII/20 од 5. 11. 2020.  

Дневни лист, датум објаве конкурса  

„Глас Српске“, 11. новембар 2020. 

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: Теорија државе и права 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

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



 

 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Брано (Ђорђо) Хаџи Стевић 

Датум и мјесто рођења 

25. јануар 1997. године, Бијељина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Звања/радна мјеста 

Асистент 

Научна област 

Теорија државе и права 

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, 30. 9. 2015 – 27. 6. 2019. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

10,00; дипломирани правник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2019– 30. 9. 2020. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Право  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10 ; мастер права 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине као формални извори права“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Теорија државе и права 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Правни факултет Универзитета у Београду, година уписа: 2020. 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

Теорија државе и права, социологија права и филозофија права 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, асистент, од новембра 

2019. године; 
26. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

                                                
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. 
6 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1. Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине као формални извори права 

(мастер рад) 

Аутор у раду анализира (судски) активизам Уставног суда Босне и 

Херцеговине, полазећи од хипотезе да је Уставни суд БиХ надрастао улогу 

коју му Устав додељује. Први део рада је посвећен питању поделе власти,  у 

коме аутор посебну пажњу посвећује разматрању места судске власти у 

организација државне власти и питању о томе да ли је уставно-судска 

функција евентуално и  (нова) четврта функција државне власти. Потом, аутор 

разматра системе контроле уставности, и, посебно, питање судских уопште, а 

напосе уставносудских одлука као могућих формалних извора права и 

њиховог фактичког утицаја, указујући при томе на то да прецеденти служе као 

својеврсни модели како за доношење мериторне одлуке у конкретном спору,  

тако и за одлучивање о правом или истинском значењу одредби устава, закона 

и подзаконских општих правних аката. У раду је посебна пажња је посвећена 

двема одлукама Уставног суда, које аутор узимао као парадигме стваралачког 

дјеловања овог судског органа. Прва је одлука којом је овај суд променио 

називе градова и општина са префиксом „српски“. Друга је одлука којом је 

„дописано“ право на рад у Устав БиХ. Аутор заступа  став да уставносудски 

активизам није утемељен и прихватљив као део апстрактне оцене уставност 

општих правних аката, закона посебно,, док је само изузетно и донекле 

прихватљив када је то нужно зарад заштите људских права и слобода. Аутор у 

раду анализира и Правила Уставног суда, којима је суд сам себи доделио 

надлежности које му не припадају словом Устава БиХ, тј. његовим expressis 

verbis израженим правним одредбама. У раду је, надаље, пажња посвећена и 

прецедентима у деловању Уставног суда, те проблематици тумачења устава, 

која је важна с обзиром на изузетно апстрактну природу правних одредби овог 

највишег општег правног акта, што доводи до тога се делатност његовог 

тумачење уистину граничи са стварањем права. 

 

2. Јачање извршне власти – влада као прикривене законодавац (рад је 

прихваћен за објаву у часопису  „Годишњаку Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву“, број 1/2020). 

Аутор се у овом чланку бави анализом процеса јачања власти и улоге владе у 

савременим парламентарним системима, кроз јачање њеног положаја у 

законодавству, што оправдава често истицану тврдњу да је она заправо и суштински 

и прикривени законодавац. Неминовност је да влада више није само пуки извршилац 

закона које суверено доноси народно представништво, него да је њена улога у 

законодавству толико ојачала, да се основано може говорити да је влада кључни 

фактор у законодавству. Приказивањем и анализом теоријске и практичне стране 

овог питања, аутор настоји да укаже на то како је парламентаризам еволуирао, те која 

то правна и политичка средства влада користи да своју вољу наметне вољи 

парламента. Аутор средства утицаја владе на парламент дели у две групе разликујући 

средства утицаја у ужем и средстава утицаја у ширем смислу, а затим их анализира. 

При давању одговора на поменута и друга питања, коришћено је неколико метода са 

циљем да се из различитих аспеката укаже на надмоћ владе у законодавству и веома 

чисто само формалну улогу парламента који, теоријски и нормативно посматрано, 



 

 

има супремацију тј. надмоћ у нормативној сфери. Основни методи који су 

примењени су позитивноправни и упоредноправни, с циљем да се анализом важећег 

права у државама романске и германске правне традиције укаже на институционалне 

оквире владиног положаја. У оквиру првог дијела чланка коришћен је и историјски 

метод, ради указивања на постепено јачање владе¸ која је из деценије у деценију 

бивала све више заштићена, нарочито кроз такозвани процес и модел 

рационализације парламентаризма. Коначно, одговарајуће мјесто припада и 

политиколошком методу јер је несумњиво да су право и политика неодвојиво 

повезани, а у раду нарочит значај се придаје политичким странкама као кључним 

чиниоцима који су ојачали положај владе, што је довело до тога да страначка 

дисциплина има круцијалну улогу у законодавству. 

 

       

Радови послије посљедњег избора/реизбора7 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

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

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
8 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
9 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
10 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 интервју у коме се 

наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 



 

 

Интервју са кандидатом обављен је 18.01.2020. године online путем, на Zoom 

платформи, због пандемије. Интервју су спровела сва три члана Комисије у 

истовременој комуникацији са кандидатом. Кандидату су постављана питања о 

садржини и исходима његовог мастер рада, као и областима тренутног и будућег 

непосредног и продубљеног интересовања унутар уже научне области Теорије 

државе и права. Кандидат је својим одговорима, размишљањима и 

оријентацијом уверио чланове Комисије да у границама свог тренутног 

теоријско-научног и методолошког развоја има смисла за бављење комплексом 

питања која сачињавају предмет уже научне области Теорија државе и права и 

да поседује сва у овој развојном одсеку времена потребна знања за даљи веома 

успешан развој и напредак у теоријском, правно-филозофском и методолошком 

правцу. Уз то, Комисија је током интервјуа, вођеним у форми слободнијег 

разговора са младим кандидатом, који својим знањем и успешним развојем 

такав однос и заслужује, стекла и веома повољан утисак о његовим језичким 

изражајним могућностима, које су изузетно значајне за правничку професију, 

које су a fortiori још значајније за бављење теоријско-правним научним и 

филозофским мишљењем. 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ11 

 

 

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 звање12 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Завршен други циклус 

студија у одговарајућој 

области са најнижом 

процјечном оцјеном и на 

првом и на другом циклусу 

студија 8,00 или 

еквивалент 

Испуњава 

(просјечна 

оцена на 

другом 

циклусу 

студија: 10). 

 

 

Наведено горе под II 2. 

   

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

1. Јачање извршне власти – влада као прикривене законодавац (рад је 

                                                
11 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. 
12 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 



 

 

прихваћен за објаву у часопису  „Годишњаку Правног факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву“, број 1/2020). 

       

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

првог) 

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

 

Кандидат успешним и брзим завршетком мастер студија на Правном  

факултету Универзитета у Београду (12 месеци), квалитетним и 

осмишљеним мастер радом, писаним добрим језиком, као и горе наведеним 

чланком који је позитивно рецензиран и прихваћен за објављивање у 

часопису „Годишњак  Правног факултета у Источном Сарајеву“, број 1/2020, 

те исказаним смислом и тактом за рад у настави показује да се креће добрим 

путем који за сада јемчи  развој у будућег и скорог квалитетног и успешног 

универзитетског наставника за једну важну теоријско-правну дисциплину. 

 

Зато Комисија има искрено задовољство да Научно-наставном вијећу 

Правног факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву предложи 

да кандидата Брану Хаџи Стевића изабере у сарадничко звање 

 

 вишег асистента за ужу научну област Теорија државе и права. 

 

 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

(Проф. др Радомир В. Лукић) 

 

2. ____________________________________________, члан 

(Академик Снежана Савић) 

 

3. ____________________________________________, члан 

(Проф. др Игор Милинковић) 

 

 

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 саставни дио овог 



 

 

извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


