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У току је поступак лиценцирања иновираног 

студијског програма другог циклуса студија и 

студијског програма трећег циклуса студија 
 

 На X сједници Научно-наставног 

вијећа Правног факултета, одржаној 

дана 14.11.2018. године, усвојени су 

приједлози одлуке о иновацији  

студијског програма II циклуса 

студија и организовању студијског 

програма III циклуса студија. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

Промоција Секције УНЕСКО-ве Катедре за 

биоетику 
 

У четвртак, 07.02.2019. године, у 

склопу програма обиљежавања Дана 

Факултета, на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци одржана 

је промоција Секције УНЕСКО-ве 

Катедре за биоетику Правног 

факултета Универзитета у Бањој 

Луци. Промоцијом је модерирао 

руководилац Секције, проф. др Игор 

Милинковић. 

 Опширније... 

https://pf.unibl.org/u-toku-je-postupak-litsentsirana-inoviranog-studijskog-programa-drugog-tsiklusa-studija-i-studijskog-programa-tre-eg-tsiklusa-studija/
https://pf.unibl.org/promotsija-sektsije-unesko-ve-katedre-za-bioetiku/
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Округли сто о правном положају узбуњивача 
 

Дана 06.02.2019. године, у склопу обиљежавања 

Дана Правног факултета Универзитета у Бањој 

Луци, одржан је округли сто на тему „Правни 

положај узбуњивача у упоредном и домаћем праву 

(правни и етички аспекти)“. 

 У склопу рада Округлог стола поднесено је 12 

излагања, чији су аутори угледни универзитетски 

професори и научни радници из земље и региона.  

Опширније... 

 

 

 

 

Састанак са делегацијом Правног факултета у 

Београду 
 

На свечаност поводом 

обиљежавања Дана Факултета је 

дошла и делегација Правног 

факултета у Београду, предвођена 

деканом проф. др Зораном 

Мирковићем, а коју су чинили и 

продекани проф. др Марко 

Ђурђевић и проф. др Бојан 

Милисављевић, секретар мр. 

Драган Павић и наставници проф. 

др Борис Беговић, проф. др Игор 

Вуковић и проф. др Љубинка 

Ковачевић.    

 Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/okrugli-sto-o-pravnom-polozhaju-uzbunivacha/
https://pf.unibl.org/sastanak-sa-delegatsijom-pravnog-fakulteta-u-beogradu/
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Правни факултет обиљежио 44 године постојања 
 

Правни факултет Универзитета у 

Бањој Луци 6.2.2019. године је 

обиљежио 44 године постојања и 

успјешног рада и 59 година од 

почетка студија правних наука у 

Бањој Луци. Том приликом 

промовисана је и нова генерација 

магистара правних наука, мастера 

права и дипломираних правника. 

Говор декана Правног факултета, 

проф. др Жељка Мирјанића 

Опширније... 

 

Споразум о сарадњи 
 

 

Дана 05.02.2019. године потписан 

је Споразум о сарадњи 
између Правног факултета 

Универзитета у Источном 

Сарајеву и Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци.  

 

 

Опширније... 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/govor-dekana-prof-dr-zhelka-mirjani-a/
https://pf.unibl.org/govor-dekana-prof-dr-zhelka-mirjani-a/
https://pf.unibl.org/pravni-fakultet-obilezhio-44-godine-postojana/
https://pf.unibl.org/sporazum-o-saradni/
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Наши студенти државни прваци 
 

Наши студенти су освојили прво 

мјесто на 7. Државном такмичењу у 

симулираном суђењу из области 

кривичног права. Такмичење је 

одржано  на Јахорини од 9. децембра 

до 12. децембра 2018. године. 

Учесници су били правни факултети 

јавних универзитета из цијеле БиХ и 

то из Бањалуке, Зенице, Тузле, 

Сарајева и Мостара.  

 

Опширније... 

 

 

 

Одржана радионица „Поништење предуговора о 

купопродаји  непокретности" 
 

Дана 25. 1. 2019. године (петак) 

на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци 

одржана је радионица из 

Грађанског права, под називом 

„Поништење предуговора о 

купопродаји непокретности“, на 

којој је учестовало 45 студената 

виших година студија. 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/odlichan-uspjeh-nashih-studenata-na-drzhavnom-takmichenu/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-ponishtene-predugovora-o-kupoprodaji-nepokretnosti/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-ponishtene-predugovora-o-kupoprodaji-nepokretnosti/
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Додјела сертификата поводом оспособљености 

студената за коришћење Параграфове правне базе 
 

Дана 26. децембра 2018. године, на 

Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци организована је свечана 

додјела сертификата за готово 30 

судената, полазника обуке за 

коришћење електронске правне базе 

Параграф Лекс.Током  обуке студенти 

су имали могућност да се упознају са 

бенефитима коришћења правне базе, 

која постаје незаобилазно средство за 

савладавање свакодневних 

професионалних изазова .  

Опширније... 

 

 

 

Одржана симулацији рочишта за расправљање 

заоставштине пред судом 
 

Дана 25.12.2018. године, студенти 

друге године студија су, у оквиру 

наставног предмета Насљедно право, 

имали прилику да прате симулацију 

рочишта за расправљање 

заоставштине пред судом. 

 

 

Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/dodjela-sertifikata-povodom-osposoblenosti-studenata-za-korishtene-paragrafove-pravne-baze/
https://pf.unibl.org/odrzhana-simulatsiji-rochishta-za-raspravlane-zaostavshtine-pred-sudom/
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Студентима Правног факултета представљен 

порески систем Српске 
 

Пореску управу Републике 

Српске у Бањалуци 21.12.2018. је 
посјетило тридестак студената 

Правног факултета, који су 

упознати о пословном процесу 
ове институције. Студенти су 

упознати о пореским прописима, 

формирању и начину рада 

Пореске управе Републике 
Српске, са пореским системом 

Српске, односно постојећим 

порезима, поступцима, условима 
и начину плаћања пореских 

обавеза, те правима и обавезама 

пореских обвезника, саопштено је 

из Пореске управе Српске. 

Опширније... 

 

 

Додјела цертификата - Правна клиника "Правда за 

дјецу" 
 

Дана 20.12.2018. године, на 

Правном факултету Универзтета 
у Бањој Луци, уручени су 

цертификати за учешће на обуци 

у Центру за пружање бесплатне 
правне помоћи одржаној у оквиру 

клинике Правда за дјецу. 

 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/studentima-pravnog-fakulteta-predstavlen-poreski-sistem-srpske-2/
https://pf.unibl.org/dodjela-tsertifikata-pravna-klinika-pravda-za-djetsu/
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Наши студенти на дебатном турниру "Децембарац" 

у Београду 
 

 

14. и 15. децембра, студенти 

Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци су 

учествовали на дебатном 

турниру „Децембарац“, у 

организацији „Отворене 

комуникације“ и Правног 

факулутета Универзитета у 

Београду.  

 

Опширније... 

 

 

Подјелом цертификата окончан пројекат 

"Тероризам - изазов 21. вијека" 
 

 

Подјелом цертификата, у 
уторак 11. децембра успјешно 

је завршен пројекат 

„Тероризам – изазов 21. 
вијека“.  

Овај пројекат, у претходних 

мјесец дана објединио је три 

активности кроз које су наши 
студенти имали могућност да 

се са теоријског и практичног 

аспекта упознају са феноменом 
тероризма у Републици 

Српској и свијету.  

 

 Опширније... 
 

https://pf.unibl.org/nashi-studenti-na-debatnom-turniru-detsembarats-u-beogradu/
https://pf.unibl.org/podjelom-tsertifikata-okonchan-projekat-terorizam-izazov-21-vijeka/
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Студијска посјета Загребу 
 

 

Студенти Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци у 

петак 7. децембра посјетили 
су Загреб и Правни факултет 

Свеучилишта у Загребу. Овом 

приликом наши студенти су 
се упознали о начину 

студирања у главном граду 

Републике Хрватске, те су 
имали могућност упознати и 

дружити се са колегама из 

Загреба. 

Опширније... 

 

 

Одржана радионица под називом „Кривична дјела 

почињена из мржње у законодавству БиХ и пракси 

Европског суда за људска права“ 
 

Дана 05.12.2018. године 

(сриједа) у склопу Седмице 

људских права на Правном 

факултету одржана је 

радионица под називом 

„Кривична дјела почињена из 

мржње у законодавству Босне 

и Херцеговине и пракси 

Европског суда за људска 

права“ на којој су учествовали 

студенти Правног факултета 

Универзитета у Бањалуци. 

Радионица је организована уз 

помоћ Мисије ОЕБС-а у Босни 

и Херцеговини.  

    

                       Опширније... 

https://pf.unibl.org/studijska-posjeta-zagrebu/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-pod-nazivom-krivichna-djela-pochinena-iz-mrzhne-u-zakonodavstvu-bosne-i-hertsegovine-i-praksi-evropskog-suda-za-ludska-prava/
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Посјета предсједника ВСТС-а БиХ Милана 

Тегелтије и професора Woelk-a 
 

 

Дана 30. 11. 2018. године је на 

Правном факултету, за студенте 

друге и треће године, одржано 

предавање од стране  професора 

Jans Woelk-а, професор са Правног 

факултета Универзитета Тренто – 

Италија. Предавање је одржано на 

тему Конституционалност и 

Европска унија.  

Опширније... 

 

 

 

Уручени индекси студентима другог циклуса 

студија 
Декан Правног факултета 

проф. др Жељко Мирјанић 

примио је 13.11.2018. 

студенте другог циклуса 

студија који су уписани 

у  овој академској години. 

Послије разговора 

студентима мастер студија 

уручени су индекси и 

уговори о студирању. 

Информисани су и о томе да 

ће по завршетку другог 

циклуса имати могућност да 

на нашем Факултетуз упишу 

и докторски студиј.        

Опширније... 

https://pf.unibl.org/posjeta-predsjednika-vsts-a-bih-milana-tegeltije-i-profesora-jansa/
https://pf.unibl.org/urucheni-indeksi-studentima-drugog-tsiklusa-studija/
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ПОСЈЕТА УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 
 

Дана 14.11.2018. су студенти 

Правног факултета у оквиру 

пројекта „Тероризам-изазов 

21. вијека“ који организује 

Студентска организација 

Правног факултета Бања Лука 

– СОПФБЛ посјетили Управу 

за полицијску обуку МУП-а 

РС, гдје су имали прилику да 

се упознају са радом 

Специјалне антитерористичке 

јединице МУП-а. 

Опширније... 

 

 

Промовисано 29 доктора наука 
 

 

Проф. др Радослав Гајанин, 

ректор Универзитета у Бањој 

Луци, 08. новембра 2018. 

године, промовисао је 29 

доктора наука, који су у 

протеклих годину дана 

одбранили докторске 

дисертације на Универзитету 

у Бањој Луци. 

 

Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/posjeta-upravi-za-politsijsku-obuku/
https://pf.unibl.org/promovisano-29-doktora-nauka/
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Посјета КПЗ Туњице 
 

Студенти треће године 

Правног факултета 

Универзитета у Бањој 

Луци, у склопу наставе 

на наставном предмету 

Криминологија са 

пенологијом, у пратњи 

одговорне наставнице, 

проф. др Иванке 

Марковић, су посјетили 

КПЗ Туњице у Бањој 

Луци. 

 

Опширније... 

 

Закључен уговор између Правног факултета у 

Бањој Луци и Правног факултета у Београду 
 

Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци, 

кога заступа декан проф. др 

Жељко Мирјанић и Правни 

факултет Универзитета у 

Београду, кога заступа декан 

проф. др Зоран 

Мирковић  закључили су 

дана 25.10.2018. године у 

Београду Уговор којим се 

ближе одређује 

суфинансирање сарадника 

запослених на Правном 

факултету Универзитета у 

Бањој Луци. 

Опширније... 

https://pf.unibl.org/posjeta-kpz-tunitse/
https://pf.unibl.org/zakluchen-ugovor-izme-u-pravnog-fakulteta-u-banoj-lutsi-i-pravnog-fakulteta-u-beogradu/
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Одржан Први дебатни турнир 
 

На Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци у 

периоду 26.-27. октобра 

одржан је Први дебатни 

турнир у организацији 

Дебатног клуба Правног 

факултета “Алкибијад”.  

 

Опширније... 

 

 

 

 

Студенти Правног факултета учествовали на 

такмичењу у симулираном суђењу „Футура“ 
 

Од 12. до 14. октобра 2018. 

године, студенти Правног 

факултета Универзитета у 

Бањој Луци учествовали су 

на седмом по реду, 

регионалном такмичењу у 

симулираном суђењу 

„Футура“ које је одржано у 

Битољу, у Македонији. 

 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/odrzhan-prvi-debatni-turnir/
https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-uchestvovali-na-takmichenu-u-simuliranom-su-enu-futura/
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Почели 15. „Октобарски правнички дани“ 
 

На Правном факултету у Бањој 

Луци се окупила правничка 

елита многих држава из 
региона. Овдје је почело 15. 

међународно савјетовање 

правника „Октобарски 

правнички дани“. Овај велики 
међународни научни скуп, 

којем присуствује више од 500 

угледних правника из РС, 
Федерације БиХ, Србије, 

Хрватске и још неких држава из 

региона отворио је предсједник 
Академије наука и умјетности 

РС и предсједник Удружења 

правника РС академик проф. др 

Рајко Кузмановић.  

Опширније... 

 

 

https://pf.unibl.org/pocheli-15-oktobarski-pravnichki-dani/
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