Број: 11-01/19
Датум: 03. јануар 2019. године

Годишњи извјештај о раду Студентског савеза
Правног факултета за 2018. годину
ДАТУМ АКТИВНОСТИ

ОПИС АКТИВНОСТИ

Учешће на свечаном дефилеу поводом обиљежавања Дана
Републике.
Изабрано ново руководство Студентског парламента
Универзитета. Том приликом, Марко Малчић је именован за
16. јануар 2018. године
члана Управног одбора Универзитета, а Сузана Обрадовић
за секретара Студентског парламента и члана Сената
Универзитета.
Представници Студентског савеза присуствовали су
21. јануар 2018. године
отварању Конфуцијевог института на Факултету
политичких наука.
Студентски савез Правног факултета подржао је
хуманитарну акција сакупљања новчане помоћи за
07-26. фебруара 2018.
петнаестогодишњу Нину Ближњаковић из Добоја којој је
године
дијагностификована леукемија, тежи облик C920
Leuceaemia Myeloides Acuta.
Настављена сарадња са Студентским позориштем. Та
сарадња је омогућила да више од 150 студената Правног
21. фебруар 2018. године
факултета бесплатно присуствује представама у овом
позоришту.
Студијска посјета Будимпешти. Студентски савез је био
5-7. марта 2018. године
координатор активности везаних за ово путовање на
Правном факултету.
Студентски савез је подржао и омогућио презентацију
13. март 2018. године
„UNICREDIT“ банке за плаћену праксу. Презентација је
одржана у сали бр. 78 за студенте завршне године студија.
Одржани Дани студената у организацији Студентског
15-26. априла 2018. године парламента и уз подршку Универзитета и Савеза студената
факултета. У овом пројекту Студентски савез је био
09. јануар 2018. године
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координатор активности за Правни факултет, а на неким
пројектима и организатор.
Академија: Међународно право и међународни односи.
Организатори ове академије били су Студентски савез
Правног факултета и Клуб студената ФПН-а. Циљ
16-17. априла 2018. године
Академије је да студентима приближи међународно право,
затим процесе интеграција и важност дипломатије у вањскополитичким изазовима Босне и Херцеговине.
Одржана меморијална академија „Дани сјећања“ у
организацији Републичког центра за истраживање рата,
17. април 2018. године
ратних злочина и тражење несталих лица уз подршку
Студентског савеза.
Одржани Дани отворених врата. Студентски савез је био
координатор активности за Правни факултет. Том приликом
средњошколци су имали прилику да посјете наш факултет и
18. април 2018. године
да се ближе упознају са његовим радом, условима
студирања, али и са многим другим стварима које су их
интересовале.
Одржане Студентске спортске игре. Студентски савез је био
16-25. априла 2018. године
координатор активности за Правни факултет.
28. априла – 02. маја 2018.
Реализована „Правнијада 2018“.
године
Студентски савез је подржао акцију „Бесмртни пук“ који је
09. мај 2018. године
одржан на Тргу Крајине.
Студентски савез је подржао „Youth Speak“ форум у Бањој
19. мај 2018. године
Луци који организује „AIESEC“ Бања Лука.
Студентски савез је подржао акцију добровољног давања
22. мај 2018. године
крви, а организатор ове акције је Студентски парламент.
Студентски савез је подржао конференцију „Запосли се –
26. мај 2018. године
покрени свој бизнис 2018“ коју је организовало Удружење
младих економиста – УМЕК.
Одржана „Универзијада„ на Тјентишту. Студентски савез је
31. маја – 3. јуна 2018.
био координатор за све активности које се односе на Правни
године
факултет.
Студентски савез подржао је акцију Студентског позоришта
10. јун 2018. године
за опремање овог позоришта.
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12. јун 2018. године

14. јун 2018. године

28. јун 2018. године

05. јул 2018. године

10. октобар 2018. године

12-13. октобра 2018.
године

12. октобар 2018. године

23-25. октобра 2018.
године

Организовано „Апсолвентско вече Универзитета у Бањој
Луци“. Студентски савез је био координатор активности за
Правни факултет.
Студентски савез је упутио молбу декану за измјену датума
испита из одређених предмета заказаних у другом термину
јунско-јулског рока.
Одржано традиционално 14. такмичење студената у
бесједништву. Том приликом награду Студентског савеза
Правног факултета за говор који афирмише родољубиве
вриједности добила је Мирјана Милашиновић.
Студентски савез упутио је ректору Универзитета молбу у
којој се тражи продужење рока за завршетак студија
студената који студирају по старом наставном плану и
програму.
Дочек бруцоша. Чланови ССПФ-а пожељели су бруцошима
срећан и успјешан почетак студија. Такође, потрудили су се
да пруже све битне информације везане за студирање,
упознали их са активностима Студентског савеза. Бруцоши
су позвани да се придруже Студентском савезу и да узму
активно учешће у његовом раду.
На Правном факултету одржано традиционално петнаесто
савјетовање "Октобарски правнички дани". Студентски
савез Правног факултета је и ове године дао свој несебичан
допринос у суорганизацији овог савјетовања, као што је то
чинио и протеклих 14 година.
Упућен Захтјев који смо послали руководству
Универзитета, а тиче се организовања додатног термина
октобарског испитног рока за студенте којима је потребан
један испит за услов или "чишћење године".
Организоване групне консултације за бруцоше. Бруцоши
Правног факултета имали су прилику да присуствују
групним консултацијама у организацији Студентског савеза
Правног факултета. Старије колеге су се потрудиле да пруже
све потребне информације везане за сам процес студирања,
колоквијуме, али и испите, као и пружање одговора на сва
њихова питања.
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29. октобар 2018. године

07. новембар 2018. године

13. новембар 2018. године

15. новембар 2018. године

16. новембар 2018. године

19. новембар 2018. године

23. новембар 2018. године

27. новембар 2018. године

Представници Студентског савеза учествовали су на
тродневном семинару у Сарајеву на тему „Злочин из мржње:
Законска регулатива и пракса у БиХ“, а у организацији
невладине организације „Youth for Peace“.
Основана Драмска секција у оквиру Студентског савеза
Правног факултета. Први састанак одржан у четвртак,
8.11.2018. године на којем су договорени даљи кораци.
Студентски савез упутио је иницијативу декану за
покретање теренске наставе у правосудним институцијама
РС за студенте Правног факултета. Очекује се реализација.
Одржано мотивационо предавање адвоката Милоша
Стевановића. Повод за окупљање у амфитеатру Правног
факултета јесте обиљежавање 10 година постојања и рада
Студентског савеза Правног факултета.
Студентски савез је подржао „Youth Speak“ форум у Бањој
Луци који организује „AIESEC“ Бања Лука.
Одржана Конститутивна сједница Скупштине Студентског
савеза на којој је изабрано ново руководство. За
предсједника
именован
је
Марко
Малчић,
за
потпредсједника именована је Јелена Вучић, а за секретара
је именована Звјездана Спасојевић. Такође, изабрани су и
предсједници комисија и усвојен план активности за
наредни период.
Студентски савез покренуо је двије хуманитарне акције.
Једна хуманитарна акција се односи на породицу Јованке
Тепић, самохране мајке двије малољетне дјевојчице којима
је пожар "однио" кров над главом. Друга хуманитарна
акција се односи на Луку Миливојца, осамнаестогодишњака
из Градишке, којем је потребна трансплатација бубрега.
Студентски савез пружио је подршку Центру за афирмацију
и развој, организацији која доприноси развоју и стицању
нових знања и вјештина код студената. Студентски савез
Правног факултета, као израз подршке позвао је све
заинтересоване да се прикључе нашим колегама у Центру,
такође, студентима Правног факултета.
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28. новембар 2018. године

28. новембар 2018. године

29. новембар 2018. године

02. децембар 2018. године

06. децембар 2018. године

09. децембар 2018. године

14. децембар 2018. године

15. децембар 2018. године

Студентски савез је заједно са Републичким центром за
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
расписао Конкурс за обављање стручне праксе у овом
Центру.
Студентски савез је подржао акцију добровољног давања
крви, а организатор ове акције је Студентски парламент.
Студентски савез је расписао Конкурс за обављање
студентске праксе у адвокатским канцеларијама са којима је
Студентски савез потписао Споразум о сарадњи (укупно
потписано са 15 адвокатских канцеларија).
Студентски савез и студенти Правног факултета
Универзитета у Бањој Луци упутили су пуну подршку
нашим колегама на Косову и Метохију у њиховој мирној
борби за основна људска и грађанска права, а која им се
свакодневно угрожавају и ускраћују.
Студентски савез је подржао и омогућио одржавање
презентације за Апсолвентске екскурзије у организацији
агенције „BalkanFun“. Ова екскурзија је подржана од стране
Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци, као
званична екскурзија студената Универзитета у Бањој Луци,
а Студентски савез Правног факултета је одређен за
координатора за Правни факултет.
Поводом Међународног дана људских права, Мисија OSCEa у Босни и Херцеговини, у сарадњи са Правним и
Филозофским факултетом Универзитета у Зеници,
организовала је дебату студената. Позив од организатора су
добили и представници Студентског савеза Правног
факултета и Бањалучког центра за људска права.
Објављена ранг листа за обављање студентске праксе у
Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих лица.
Потписан Споразум о сарадњи са нотарском канцеларијом.
Један од видова сарадње јесте и обављање студентске
праксе. С обзиром на то, три студента Правног факултета
имаће прилику да обављају праксу у овој нотарској
канцеларији.
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17. децембар 2018. године

20. децембар 2018. године

26. децембар 2018. године

Објављена ранг листа за обављање студентске праксе у
адвокатским и нотарским канцеларијама.
Студентски савез је потписао Споразум о сарадњи са
Основним судом у Бањој Луци. На основу овог споразума
студенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци ће
бити у прилици да, по претходно расписаном конкурсу,
обављају студентску праксу у овој правосудној институцији.
Одржани Студентски избори за Студентски парламент и
Наставно-научно вијеће факултета. На основу коначних
резултата избора, Студентски савез ће имати свог
представника у Студентском парламенту, као и
представнике у Наставно-научном вијећу, чиме је остварен
наш циљ.

У Бањој Луци, 02. јануара 2019. године

Предсједник Студентског савеза
Марко Малчић
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