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Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.3 
 

Одржан међународни научни скуп о 

трансформативним технологијама 
 

 У просторијама Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци, 07. и 08. фебруара 

2020. године, одржан је међународни научни 

скуп: „Transformative Technologies: Legal and 

Ethical Challenges of the 21st Century 

(Трансформативне технологије: правни и етички 

изазови XXI вијека)”. Скуп су организовали 

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 

Центар за биоетичке студије (Београд) и 

УНЕСКО-ва катедра за биоетику за Европу.  

      Опширније... 

 

 

Обиљежено 45 година рада и развоја Правног 

факултета 
 

 

Пригодном свечаношћу и промоцијом 

дипломираних правника и мастера правних 

наука, одржаном у амфитеатру Правног 

факултета Универзитета у Бањој Луци, 06. 

фебруара 2020. године обиљежено је 45 година 

рада и развоја ове високошколске установе.  

Опширније... 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/odrzhan-me-unarodni-nauchni-skup-o-transformativnim-tehnologijama-pravni-fakultet/
https://pf.unibl.org/obilezheno-45-godina-rada-i-razvoja-pravnog-fakulteta/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.3 
 

Анекс споразума о сарадњи 
 

Дана, 6.2.2020. године Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци, кога заступа декан 

проф. др Жељко Мирјанић, и Правни факултет 

Универзитета у Приштини, са привременим 

сједиштем у Косовској Митровици, кога 

заступа декан проф. др Душанка Јововић, 

закључили су Анекс споразума о сарадњи. 

  Опширније... 

 

 

 

 

EMCA конференција у Бечу 
 

 

Проф. др Зоран Васиљевић је 30-31. јануара ове 

године учествовао на Конференцији под називом 

„Developments in Company Law in Armenia, 

Georgia, South-East European Countries and the 

European Model Company Act (EMCA)”, која је 

организована на Универзитету за привреду у Бечу 

(Wirschafts Universität Wien), у сарадњи са 

Правним факултетом Универзитета у 

Луксембургу. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/aneks-sporazuma-o-saradni/
https://pf.unibl.org/emca-konferentsija-u-bechu/
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Предавање проф. др Зорана Мирковића 
 

У оквиру прославе 45 година постојања и 

успјешног рада Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци, декан Правног факултета 

Универзитета у Београду, проф. др Зорана 

Мирковића одржао је предавање 5.2.2020. године на 

тему: „Развој правног образовања код Срба“. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

Конференција "EUacquis 2020" 
 

 

Конференцијом „EUacquis 2020“, која је 4.2.2020. 

године у Банском двору окупила стручњаке из 

БиХ у области европских интеграција, права 

привредних друштава, заштите потрошача и 

јавних набавки, Правни факултет Универзитета у 

Бањој Луци почео је обиљежавање 45 година 

постојања и рада. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/predavane-prof-dr-zorana-mirkovi-a/
https://pf.unibl.org/konferentsijom-euacquis-2020-pravni-fakultet-pocheo-obilezhavane-45-godina-postojana/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.3 
 

Додјела сертификата поводом оспособљености 

студената за коришћење Параграфове правне базе 
 

У сриједу, 22. јануара 2020. 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... 

 

 

 

 

Студенти Правног факултета добитници стипендије 

фондације Конрад Аденауер 
 

Фондација Конрад Аденауер са сједиштем 

у Сарајеву је невладина организација која 

годинама додјељује стипендије студентима 

са запаженим академским успјехом, као и 

друштвеним ангажманом. Студенти 

Правног факултета Јелена Милутиновић 

(четврта година), Наташа Шева 

(апсолвент), Дејан Дугић (апсолвент) и 

Никола Дупер (апсолвент), након што су 

задовољили услове конкурса, позвани су на 

разговор у сједиште Фондације у Сарајеву, 

гдје су на основу оствареног резултата, 

постали стипендисти заједно са још 12 

студената из цијеле Босне и Херцеговине.  

            Опширније... 

 

https://pf.unibl.org/dodjela-sertifikata-povodom-osposoblenosti-studenata-za-korish-ene-paragrafove-pravne-baze-2/
https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-dobitnitsi-stipendije-fondatsije-konrad-adenauer/
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Асистентица Оливера Шево учесник „International 

Youth Forum on Belt and Road“ у Кини 
 

 

Виши асистент на Катедри за кривично 

право Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци, Оливера Шево, ма, је у 

периоду од 27. до 31. децембра била 

учесница трећег „International Youth Forum 

on Belt and Road“, који се ове године 

одржао у граду Суџоу у Кини. 

Опширније... 

 

 

 

 

Дебатни турнир "Децембарац" 
 

У периоду од 14. до 15. децембра  дебатни 

клуб „Алкибијад“ је учествовао на дебатном 

турниру „Децембарац“ који је одржан на 

Правном факултету Универзитета у 

Београду. Клуб су престављале Анита 

Гранолић и Марија Божић, док су Бојан 

Белензада и Сара Мандић учествовали као 

судије. 

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/asistentitsa-olivera-shevo-uchesnik-international-youth-forum-on-belt-and-road-u-kini/
https://pf.unibl.org/debatni-turnir-detsembarats/
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Асистентица Оливера Шево боравила је у 

Националном институту за образовање наставника у 

граду Бопал у Индији 
 

 

 

Асистентица Оливера Шево, ма је у периоду од 

9. до 20. децембра 2019. године као стипендиста 

Министарства вањских послова Индије, 
боравила у Националном институту за 

образовање наставника у граду Бопал у Индији. 

Опширније... 

 

 

 

 

Школа Међународног хуманитарног права 
 

 

Поводом седамдесет година од доношења 
Женевских конвенција (1949) на Правном 

факултету Универзитета у Бањалуци се 13. и 14. 

децембра 2019. године одржала Школа 
Међународног хуманитарног права. Учесници 

Школе су били студенти, сарадници и наставници 

правних факултета са јавних универзитета у 
Бањалуци, Зеници, Тузли, Сарајеву и Источном 

Сарајеву, као и Факултета политичких наука 

Универзитета у Бањој Луци. Организатор Школе 

је Међународни комитет Црвеног крста, а Школа 
је подржана од Амбасаде Швајцарске у Босни и 

Херцеговини. 

    Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/asistentitsa-olivera-shevo-boravila-je-u-natsionalnom-institutu-za-obrazovane-nastavnika-u-gradu-bopal-u-indiji/
https://pf.unibl.org/shkola-me-unarodnog-humanitarnog-prava/
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Потписан Споразум о сарадњи са Министарством за 

европске интеграције и међународну сарадњу 

Републике Српске 
 

Дана, 10.12.2020. године је на Правном 

Факултету потписан Споразум о сарадњи између 

нашег Факултета и Министарства за европске 

интеграције и међународну сарадњу Републике 

Српске. Овим Споразумом су створене 

претпоставке за обављање различитих облика 

научне, наставне и стручне сарадње, а између 

осталог, омогућавање и провођење практичне 

наставе студената Правног факултета у 

Министарству, провођење заједничких стручних, 

научних и истраживачких пројеката и размјена 

искустава, остварених резултата, стручне                           

литературе, и сл. 

        Опширније... 

 

 

Студијска посјета Сарајеву 
 

 

 
 

 

 
 

Студентска Организација Правног факултета 

организовала је посјету Уставном Суду БиХ. 

 
 Опширније... 

 

 
 

 

 

 
 

https://pf.unibl.org/potpisan-sporazum-o-saradni-sa-ministarstvom-za-evropske-integratsije-i-me-unarodnu-saradnu-republike-srpske/
https://pf.unibl.org/studijska-posjeta-sarajevu/
https://pf.unibl.org/studijska-posjeta-sarajevu/
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Студијска посјета Новом Саду 
 

 

 

У периоду од 5. до 7. децембра 2019. 

године студенти Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци боравили 

су у Новом Саду поводом студијске 
посјете која је организована од стране 

Студентског савеза Правног 

факултета. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

Доц. др Бојана Васиљевић Пољашевић учествовала у 

раду Глобалног форума о транспарентности и 

размјени података у пореске сврхе 
 

 

Доц. др Бојана Васиљевић Пољашевић 

јe у Паризу у периоду од 26-27.11.2019. 

године учествовала у раду 

Глобалног  форума о транспарентности 

и размјени података у пореске сврхе. 

     

                    

Опширније... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/studijska-posjeta-novom-sadu/
https://pf.unibl.org/dots-dr-bojana-vasilevi-polashevi-uchestvovala-u-radu-globalnog-foruma-o-transparentnosti-i-razmjeni-podataka-u-poreske-svrhe/
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Уручени индекси студентима другог циклуса студија 
 

Декан Правног факултета Универзитета у Бањој 

Луци проф. др Жељко Мирјанић са сарадницима 

примио је 2.12.2019. године студенте другог 

циклуса студија који су уписани у овој 

академској години. Послије разговора о томе шта 

их очекује током студија на другом циклусу, 

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 Правном факултету упишу и 

докторски студиј. 

       Опширније... 

 

 

Активности студената Правног факултета у оквиру 16 

дана активизма против насиља над женама 
 

У оквиру 16 дана активизма против насиља над 

женама, студенти Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци, заједно са проф. др 

Иванком Марковић разговарали су о 

законодавству у вези са овим питањем у 

Републици Српској и Босни и Херцеговини, 

проблемима у поступању у овим предметима, 

као и о унапређењу постојећих рјешења. 

Опширније... 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/urucheni-indeksi-studentima-drugog-tsiklusa-studija-2/
https://pf.unibl.org/aktivnosti-studenata-pravnog-fakulteta-u-okviru-16-dana-aktivizma-protiv-nasila-nad-zhenama/
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Потписани споразуми о сарадњи 
 

Дана, 19.11.2019. године  потписани су 

споразуми о сарадњи између Правног 

факултета и сљедећих субјеката: 

„SECTOR ADS“ ,d.o.o., „SECTOR 

SECURITY“, d.o.o., „Житопека“, с.з.п.р., 

Адвокатска канцеларија Стеван 

Димитријевић, Заједничка адвокатска 

канцеларија „Пуцар“, Миљкан Пуцар, 

Славица Граорац и Славко Јандрић и 

Правобранилаштво Републике Српске.  

 Опширније... 

 

 

 

 

Практична настава за студенте Правног факултета 
  

 

Студентима Правног факултета омогућена 

је практична настава путем симулација 

суђења и анализе судске праксе. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/potpisani-sporazumi-o-saradni/
https://pf.unibl.org/potpisani-sporazumi-o-saradni/
https://pf.unibl.org/praktichna-nastava-za-studente-pravnog-fakulteta/
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Проф. др Никола Мојовић добитник Плакете 

Универзитета у Бањој Луци 
 

Дана, 7.11.2019. године на Свечаној 

академији која се одржала у Народном 

позоришту Републике Српске, проф. др 

Никола Мојовић добио је Плакету 

Универзитета у Бањој Луци, за 

дугогодишњи успјешан рад на 

Универзитету, као и запажене успјехе у 

наставном и научноистраживачком раду. 

Опширније... 

 

 

 

 

 

Тим Правног факултета побједник квалификационог 

такмичења "Футура" 
 

Тим Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци је побједник VIII 

Kвалификационог регионалног такмичења 

Футура, које је ове године одржано у Вршцу 

од 18. до 21. октобра. Овом побједом су наши 

студенти остварили право учешћа на 

завршном регионалном такмичењу које ће се 

одржати у Словенији 2020. године. Студенти 

су се такмичили у симулацији суђења пред 

Европским судом за људска права у примјени 

Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода.  

Опширније... 

https://pf.unibl.org/prof-dr-nikola-mojovi-dobitnik-plakete-univerziteta-u-banoj-lutsi/
https://pf.unibl.org/tim-pravnog-fakulteta-pobjednik-kvalifikatsionog-takmichena-futura/
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Округли сто - Сарадња правних факултета у 

Југоисточној Европи 
 

Дана, 4.10.2019. године декан Правног 

факултета у Бањој Луци, проф. др Жељко 

Мирјанић учествовао је на округлом столу 

(деканском форуму) Сарадња правних 

факултета у Југоисточној Европи. Округли 

сто се одржао у Новом Саду у оквиру 

међународне научне конференције Правна 

традиција и нови правни изазови. 

Опширније... 

 

 

 

 

Симулација суђења пред Европским судом за људска 

права 
 

 

На Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци у четвртак, 3. 10. 2019. године 

одржана је симулација суђења пред 

Европским судом за људска права у којој 
су учествовали студенти Правног 

факултета Универзитета у Бањој Луци и 

Правног факултета Универзитета у Нишу. 

 

Опширније... 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/okrugli-sto-saradna-pravnih-fakulteta-u-jugoistochnoj-evropi/
https://pf.unibl.org/simulatsija-su-ena-pred-evropskim-sudom-za-ludska-prava/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.3 
 
 

Потписан меморандум о сарадњи са Народном банком 

Србије 
 

 

 Гувернер Народне банке Србије 

Јоргованка Табаковић потписала је данас 

са деканом Правног факултета, проф. др 

Жељком Мирјанићем меморандум о 

пословној сарадњи. Циљ сарадње јесте 

стварање подстицајног амбијента који ће 

омогућити најбољим студентима да 

стечена знања примјене у пракси. 

 

    Опширније... 

 

 

Правни факултет на међународној научној 

конференцији у Новом Саду 
 

Представници Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци: проф. др 

Валерија Шаула, проф. др Љиљана 

Мијовић и Његослав Јовић, ма, виши 

асистент, излагали су своје радове на 

међународној научној конференцији 

„Правна традиција и нови правни 

изазови“, која је одржана 03. и 04.10.2019. 

године у Новом Саду. 

Опширније … 

 

 

https://pf.unibl.org/potpisan-memorandum-o-saradni-sa-narodnom-bankom-srbije/
https://pf.unibl.org/pravni-fakultet-univerziteta-u-banoj-lutsi-na-me-unarodnoj-nauchnoj-konferentsiji-u-novom-sadu/


Правни факултет Универзитета у Бањој Луци              Билтен бр.3 
 
 

„Октобарски правнички дани“ 
 

 

Подјелом цертификата и усвајањем 

препорука и закључака Савјетовања у Бањој 

Луци су  данас послије подне завршени 

шеснаести Октобарски правнички дани. 

 

Опширније … 

 

 

 

 

 

Додјела цертификата студентима који су похађали 

праксу у РУГИПП 
 

Дана 25.9.2019. године у свечаној сали Правног 

факултета уприличена је додјела цертификата 

студентима виших година студија који су у 

току љетне паузе похађали стручну праксу у 

Републичкој управи за геодетске и имовинско 

правне послове (РУГИПП). Полазницима 

стручне праксе су се обратили проф. др Жељко 

Мирјанић, декан, Босиљка Предраговић, 

директор РУГИПП и проф. др Раденко 

Јотановић, предметни наставник, након чега је 

услиједила додјела цертификата. 

Опширније … 

https://pf.unibl.org/zavrsheni-oktobarski-pravnichki-dani/
https://pf.unibl.org/dodjela-tsertifikata-studentima-koji-su-poha-ali-praksu-u-rugipp-u/

