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Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Вече бесједништва – Кочићев збор 
 

 У оквиру манифестације „Кочићев збор“, 

20.08.2019. године одржано је, по пети пут, 

Вече бесједништва у част великог 

говорника и народног трибуна Петра 

Кочића. Организатори су Град Бањалука и 

Удружење књижевника Републике Српске, а 

у сарадњи са Центром за реторику  и 

говорништво „Institutio Oratoria“ при 

Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци.. 

Опширније... 

 

 

 

Проф. др Игор Милинковић на међународном 

научном скупу у Луцерну 
 

Проф. др Игор Милинковић учествовао је 

на 29. свјетском конгресу Међународног 

удружења за филозофију права и 

социјалну филозофију, који је под 

називом „Достојанство, демократија, 

диверзитет“, одржан у Луцерну 

(Швајцарска) у периоду од 07. до 12. јула 

2019. године. 

Опширније... 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/odrzhano-veche-besjednishtva-u-chast-petru-kochi-u/
https://pf.unibl.org/prof-dr-igor-milinkovi-na-me-unarodnom-nauchnom-skupu-u-lutsernu/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Одржано XV Такмичење у бесједништву студената 

Правног факултета 
 

У амфитеатру Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци одржано XV 

Такмичење у бесједништву студената 

Правног факултета. Такмичење организује 

Центар за реторику и говорништво „Institutio 

oratoria“ Правног факултета, чији је оснивач 

и руководилац проф. др Никола Мојовић. 

Ментори су асистенти Оливера Шево и Игор 

Поповић који помажу професору др 

Мојовићу у раду Центра и организацији 

такмичења.  

 Опширније... 

 

 

 

Пројекат "Студентском праксом брже до посла" 
 

 

17. јуна 2019. године у Сарајеву је 

уприличено потписивање Споразума о 

сарадњи и принципима рада у оквиру 

реализације пројекта „Студентском праксом 

брже до посла“ између удружења „Права за 

све“ из Сарајева, удружења грађана 

„Будућност Модрича“ и Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци. 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/odrzhano-xv-takmichene-u-besjednishtvu-studenata-pravnog-fakulteta/
https://pf.unibl.org/projekat-studentskom-praksom-brzhe-do-posla/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 
 

Студентска стручна пракса у РУГИПП-у 
 

Представници Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове 

(РУГИПП) одржали су 20. јуна 2019. године 

студентима Правног факултета Универзитета 

у Бањој Луци припремно предавање за 

студијску праксу коју ће наши студенти 

током љетњих мјесеци обављати у РУГИПП-

у. 

Опширније... 

 

 

 

Додјела цертификата студентима, полазицима 

Криминалистичко-форензичке клинике 
 

 

Дана 14.06.2019. године, уприличена је 

додјела цертификата студентима, 

полазицима Криминалистичко-

форензичке клинике. Присутне су 

поздравили декан проф. др Жељко 

Мирјаниић и шеф Катедре за кривично 

право проф. др Иванка Марковић, 

након чега су водитељи клинике, 

академик проф. др Миодраг Симовић и 

доц. др Миле Шикман, уручили 

цертификате студентима. 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/studentska-struchna-praksa-u-rugipp-u/
https://pf.unibl.org/dodjela-kfk/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 
 

Прва велика Шанса – пракса у „UniCredit Bank a.d. 

Banja Luka“ 
 

„UniCredit Bank a.d. Banja Luka“ и ове 

године пружа прилику студентима 

завршних година факултета економског, 

правног и информатичког усмјерења да, у 

међународној компанији која промовише 

рад у мотивишућем и изазовном 

окружењу које препознаје и награђује 

лично залагање и квалитет, стекну своја 

прва практична искуства кроз програм 

плаћене стручне праксе „Прва Велика 

Шанса“. 

Опширније... 

 

 

 

Студијска посјета Центру за социјални рад Бања 

Лука 
 

 

Студенти II године Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци су дана 

7.6.2019. године боравили у студијској 

посјети Центру за социјални рад Бања Лука. 

 

Опширније... 

 

 

https://pf.unibl.org/prva-velika-shansa-praksa-u-unicredit-bank-a-d-banja-luka/
https://pf.unibl.org/studijska-posjeta-tsentru-za-sotsijalni-rad-bana-luka-2/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 
 

Потписан Меморандум о сарадњи са Институтом 

друштвених наука (Београд) 
 

На састанку одржаном 04.06.2019. године у 

Београду, декан Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци, проф. др 

Жељко Мирјанић и директор Института 

друштвених наука (Београд), др Горан 

Башић потписали су Меморандум о 

сарадњи између Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци и Института 

друштвених наука (Београд). 

Опширније... 

 

 

 

Одржана радионица на тему "Кривична дјела 

против полног интегритета" 
 

Дана, 4.6.2019. године одржана је 

радионица на тему „Кривична дјела 

против полног интегритета“. Предавачи 

су били искусни тужилац Сњежана 

Живковић која је са учесницима 

подијелила знање из праксе али и указала 

на упоришта у нашем и међународном 

законодавству који се баве овим дјелима. 

 

Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/potpisan-memorandum-o-saradni-sa-institutom-drushtvenih-nauka-beograd/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-na-temu-krivichna-djela-protiv-polnog-integriteta/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-na-temu-krivichna-djela-protiv-polnog-integriteta/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Студентице Правног факултета учествовале на 

Mediterranean Debate Academy 
 

Студентице Правног факултета и 

дебатанткиње ДК „Алкибијад“, 

Сара Мандић и Зорана Јевић 
учествовале су на Mediterranean 

Debate Academy у периоду од 9. до 

12. маја. 

 

Опширније... 

 

 

 

 

Виши асистент Санда Гверо учествовала на 

Дванаестом семинару за младе истраживаче 

европског радног и социјалног права 
 

 

Виши асистент Санда Гверо 
учествовала је на Дванаестом 

семинару за младе истраживаче 

европског радног и социјалног права 

(12th Seminar for young researchers on 
European labour law and social law), 

одржаном у Стразбуру, од 16. до 19. 

маја 2019. године. Семинар је 
организовао Институт за радно 

право Универзитета у Стразбуру. 

 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/studentitse-pravnog-fakulteta-uchestvovale-na-mediterranean-debate-academy/
https://pf.unibl.org/vishi-asistent-sanda-gvero-uchestvovala-na-dvanaestom-seminaru-za-mlade-istrazhivache-evropskog-radnog-i-sotsijalnog-prava/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Одржана Конференција студената права 
 

 

У периоду од 24.5. до 26.5.2019. године на 

Правном факултету одржана је Друга 

конференција студената права на тему 

„Будућност јавних факултета и утицај 

студената на побољшање услова 

студирања“. 

 

Опширније... 

 

 

„Парламетнарни час“ у Народној скупштини 

Републике Српске 
 

 
 
 
 
Студенти Правног факултета са 

наставником Уставног права доц. др 

Миланом Пилиповићем, дана 

28.5.2019. године су посјетили 
Народну скупштину Републике 

Српске и присуствовали 

„Парламентарном часу“. 
 

 

 
 Опширније... 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://pf.unibl.org/odrzhana-konferentsija-studenata-prava/
https://pf.unibl.org/parlametnarni-chas-u-narodnoj-skupshtini-republike-srpske/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 
 

 
 

 

Потписан Споразум о сарадњи са ЈУ "Центар за 

социјални рад" БЛ 
 

 

 

Дана, 27.5.2019. године потписан је 

Споразум о сарадњи између 

споразумних страна: 

 Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци и 

 Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Бања Лука (у даљем 

тексту Центар). 

Опширније... 

 

 

 

Одржана радионица на тему: "Неовлаштена 

производња и промет опојних дрога" 
 

 

Дана, 23.5.2019. године на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци 

реализована је радионица на тему: 

„Неовлаштена производња и промет 

опојних дрога- Процесуирани случајеви 

из праксе“.    

       

                 

Опширније... 

https://pf.unibl.org/potpisan-sporazum-o-saradni-sa-ju-tsentar-za-sotsijalni-rad-bl/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-na-temu-neovlashtena-proizvodna-i-promet-opojnih-droga/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 
 

 

Оливера Слијепчевић десеткама обара рекорде на 

Правном факултету 
 

Закорачивши на Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци прије 

три године, Оливера Слијепчевић 

није ни слутила да ће постати 

најбољи студент, а на трновитом 

путу до дипломе правника до сада 

је сакупила 17 десетки и једну 

деветку, која не умањује њен 

успјех. 

 

Опширније... 

 

 

Студенти Правног факултета освојили двије 

медаље на такмичењу у дебати 
 

У оквиру Мајских дана дебате, на Правном 

факултету 19.5.2019. године одржана је 

финална дебата на тему: „Закон о 
испитивању поријекла имовине треба бити 

донесен у БиХ друштву“. 

Студенти Правног факултета који су 
чланови ДК „Алкибијад“ освојили су двије 

медаље – за прво и треће мјесто. 

 

    Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/olivera-slijepchevi-desetkama-obara-rekorde-na-pravnom-fakultetu/
https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-osvojili-dvije-medale-na-takmichenu-u-debati/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Окончан процес лиценцирања докторских студија и 

иновираног програма мастер студија 
 

Обавјештавамо заинтересоване 

студенте и јавност да је, доношењем 

рјешења о испуњености услова за 

извођење мастер и докторских 

студија од стране Министарства за 

научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо 

друштво, окончан поступак 

лиценцирања студијских програма 

„Мастер студије Право“ и 

„Докторске студије Право“. 

 

 Опширније... 

 

 

Студенти Правног факултета освојили двије 

награде у Нишу 
  

 

Студенти Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци су од 

3. до 5. маја 2019. године 

учествовали на такмичењу у 

симулираном суђењу из области 

Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода 

„Pre Moot Court 2019“ које се 

одржавало у Нишу. 

Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/okonchan-protses-litsentsirana-doktorskih-studija-i-inoviranog-programa-master-studija/
https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-osvojili-dvije-nagrade-u-nishu/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Друга фаза Правне клинике "Правда за дјецу" 
  

 

Почела је друга фаза Правне 

клинике „Правда за дјецу“ у 

оквиру које полазници похађају 

обуку у Центру за пружање 

бесплатне правне помоћи. 

Опширније... 

 

 

 

 

Одржан "Фестивал факултета" 
  

 

Дана, 23. априла 2019. године 

одржан је „Фестивал факултета“ 

догађај који се, по први пут, 

реализује у оквиру манифестације 

„Дани студената Универзитета у 

Бањој Луци“. 

 

Опширније... 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/druga-faza-pravne-klinike-pravda-za-djetsu/
https://pf.unibl.org/odrzhan-festival-fakulteta/
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Дебатни клуб "Алкибијад" освојио друго мјесто на 

Првом државном дебатном универзитетском 

такмичењу 
 

На Првом државном дебатном 

универзитетском такмичењу које се 

одржало у периоду од 12.4. до 

14.4.2019. године на Универзитету 

Џемал Биједић у Мостару екипа 

Дебатног клуба Правног факултета 

„Алкибијад“ је освојила друго 

мјесто.  

Екипу су чинили: Бојан Белензада, 

Никола Дупер, Јелена Милутиновић и 

Сара Мандић, а све под руководством 

мр. Бранке Љубојевић. 

Опширније... 

 

Одржана симулација суђења у оквиру пројекта 

„Клиничко образовање за студенте права у Босни и 

Херцеговини (СЛП Пројекат)“ 
 

Дана, 9.4.2019. године је на Правном 

факултету Универзитета у Бањој 

Луци одржана симулација суђења у 

оквиру пројекта „Клиничко 

образовање за студенте права у Босни 

и Херцеговини (СЛП Пројекат)“.  

 

Опширније... 

 

 

https://pf.unibl.org/debatni-klub-alkibijad-osvojio-drugo-mjesto-na-prvom-drzhavnom-debatnom-univerzitetskom-takmichenu/
https://pf.unibl.org/odrzhana-simulatsija-su-ena-u-okviru-projekta-klinichko-obrazovane-za-studente-prava-u-bosni-i-hertsegovini-slp-projekat/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Реализована Правна клиника - "Вјештине 

заступања у кривичном поступку" 
 

 

 

 

У оквиру пројекта „Клиничко образовање за студенте 
права у Босни и Херцеговини (СЛП Пројекат)“, на 

Правном факултету је реализована Правна клиника – 

„Вјештине заступања у кривичном поступку“.  

Опширније... 

 

 

 

 

Студентице Правног факултета на дебатном 

такмичењу у Будимпешти 
 

 

Студентице Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 

Лана Самарџија и Јелена Милутиновић учествовале су у 

дебатном турниру Budapest Open 2019, у Будимпешти.  

 

Опширније... 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/realizovana-pravna-klinika-vjeshtine-zastupana-u-krivichnom-postupku/
https://pf.unibl.org/studentitse-pravnog-fakulteta-na-debatnom-takmichenu-u-budimpeshti/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 

Додјела сертификата поводом оспособљености 

студената за коришћење Параграфове правне базе 
 

 

У сриједу, 27. марта 2019. године, на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци 

организована је свечана додјела сертификата за 

суденате, полазнике обуке за коришћење 

електронске правне базе Параграф Лекс.  

Опширније … 

 

 

 

Потписан Споразум о сарадњи 
 

Дана 15.3.2019. године потписан је Споразум о 

сарадњи између Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци, кога заступа декан 

проф. др Жељко Мирјанић и Центра за 

пружање бесплатне правне помоћи, кога 

заступа директор Снежана Марјанац.  

 

Опширније … 

 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/dodjela-sertifikata-povodom-osposoblenosti-studenata-za-korish-ene-paragrafove-pravne-baze/
https://pf.unibl.org/potpisan-sporazum-o-saradni/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.2 
 
 

Промовисана монографија „(Не)оправданост 

декриминализације кривичних дјела клевете и 

увреде у кривичном законодавству Босне и 

Херцеговине, Србије и сусједних земаља“ 
  

На Правном факултету дана 12.03.2019. 

године одржана је промоција 

монографије мастер правника Антонија 

Живковића која носи назив: 

 „(Не)оправданост декриминализације 

кривичних дјела клевете и увреде у 

кривичном законодавству Босне и 

Херцеговине, Србије и сусједних 

земаља.“ 

 

Опширније … 

https://pf.unibl.org/promovisana-monografija-ne-opravdanost-dekriminalizatsije-krivichnih-djela-klevete-i-uvrede-u-krivichnom-zakonodavstvu-bosne-i-hertsegovine-srbije-i-susjednih-zemala/
https://pf.unibl.org/promovisana-monografija-ne-opravdanost-dekriminalizatsije-krivichnih-djela-klevete-i-uvrede-u-krivichnom-zakonodavstvu-bosne-i-hertsegovine-srbije-i-susjednih-zemala/

