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Како је предвиђено Академским календаром 
Универзитета, пријем докумената за упис 

трајаће од 21. до 25. јуна 2021. године. 

Пријемни испити за упис у прву годину 
заказан је за 28. јуни 2021. године, а упис 

примљених кандидата трајаће од 5. до 9. јула 

2021. године. 

Промотивни видео Правног факултета можете 

погледати ОВДЈЕ. 

Опширније… 

 

 

 
 

Студенти Правног факултета започели су рад у 

оквиру курса који се односи на кривичне 

поступке у БиХ, САД и заштити људских права 

у кривичном поступку пред Европским судом 

за људска права 

 
Студенти Правног факултета ће у 

периоду од фебрура до априла 

учествовати у раду на овом курсу, 
одржавајући презентације са акцентом на 

заштиту људских права у кривичном 

поступку пред Европским судом за 
људска права. 

Пројекат се реализује од стране American 

Bar Association – Rule of Law Initiative на 

основу споразума о сарадњи са Правним 
факултетом Универзитета у Бањој Луци а 

уз подршку Катедре за кривично право.  

             Опширније… 

 
 

 

 

 

 

 

Упис нове генерације студената на 

Универзитету у Бањој Луци 

 

https://pf.unibl.org/pravni-fakultet-univerziteta-u-banoj-lutsi-traditsija-duga-45-godina/
https://pf.unibl.org/upis-nove-generatsije-studenata-na-univerzitetu-u-banoj-lutsi/
https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-univerziteta-u-banoj-lutsi-zapocheli-su-rad-u-okviru-kursa-koji-se-odnosi-na-krivichne-postupke-u-bih-sad-i-zashtiti-ludskih-prava-u-krivichnom-postupku-pred-evropskim-sudom/


Уручивање признања најбољим студентима 

поводом Дана Правног факултета 

 

 
Поводом 46 година од оснивања 

Правног факултета као чланице 
Универзитета у Бањој Луци, декан 

проф. др Жељко Мирјанић уручио је 

признања најбољим студентима. 

 Златна плакета је уручена најбољем 
дипломираном студенту, Оливери 

Слијепчевић. 

 

 

Опширније… 

 

 

 

 

 

Одржан састанак поводом организације 

шаховског турнира за студенте УНИБЛ 

"ПРАВО OPEN 2021" 

 
Дана, 10. фебруара 2021. године у 
просторијама Правног факултета одржан 

је први шаховски турнир Право опен 

2021. регистрован код Свјетске шаховске 
федерације. 

Опширније… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/dodjela-priznana-najbolim-studentima-povodom-dana-pravnog-fakulteta/
https://www.instagram.com/p/CLJNrPGhRkR/


Завршено дебатно видео такмичење 

"Одрживи развој: Стварност или пусти 

снови" 

 

 

 

 

Дебатно видео такмичење „Одрживи развој: 
Стварност или пусти снови“ које је 

организовао Правни факултет Универзитета у 

Бањој Луци уз подршку Фондације Friedrich 

Ebert успјешно је завршено, а најбољим 
такмичарима додијељене су и награде. 

Прво мјесто освојио је Марко Ромић, друго 

мјесто Марија Божић а треће мјесто, са истим 
бројем бодова подијелили су Сара Мандић и 

Бојан Белензада. 

 

Опширније… 

 

 

 

 

 

Током протекле недјеље, од 14. до 18. 

децембра одржана је Школа 

међународног хуманитарног права коју је 

организовао Међународни комитет 

Црвеног крста. Полазници Школе су 

били студенти и наставници правних 

факултета и факултета политчких наука 

у Бањалуци, Бихаћу, Зеници, Тузли и 

Сарајеву.  

 

 
Опширније… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОДРЖАНА ЗИМСКА ШКОЛА 

МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ 

ПРАВА 

 

https://pf.unibl.org/zavrsheno-debatno-video-takmichene-odrzhivi-razvoj-stvarnost-ili-pusti-snovi/
https://pf.unibl.org/odrzhana-zimska-shkola-me-unarodnog-humanitarnog-prava/


  Одржана Седмица људских права 

 
 

У протеклој недјељи је на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци 
одржана Седмица људских права, а 

поводом Међународног дана људских 

права (10. децембар). Као и претходних 
година, организатори Седмице су виши 

асистенти Оливера Шево, ма и Игор 

Поповић, ма. Учесници Седмице су 

били студенти завршних година 
основних студија, као и студенти 

постдипломских студија. 

Опширније… 

 

 

 

 

 

 

 

  Одржано предавање "Трговина људима у 

судској пракси САД" 

 
 

У оквиру Седмице људских права, у 

сарадњи са Катедром за кривично право, 
одржано је предавање „Трговина људима у 

судској пракси САД“ студентима Правног 

факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Предавање је одржала тужитељка из 
Сједињених Америчких Држава, госпођа 

Клер Андерсен, а студентима се обратио и 

господин Горан Крнаич, резидентни 
правни савјетник у Амбасади Сједињених 

Америчких Држава у Босни и 

Херцеговини. 

 

 Опширније… 

https://pf.unibl.org/odrzhana-sedmitsa-ludskih-prava/
https://pf.unibl.org/odrzhano-predavane-trgovina-ludima-u-sudskoj-praksi-sad/


Правна клиника "Вјештине заступања у 

кривичном поступку" 

 
 
Студентима Правног факултета уручени су 

сертификати којима се потврђује учешће у 

Правној клиници „Вјештине заступања у 

кривичном поступку“ у академској 2019/20. 
години, организованој у сарадњи са Student 

Law Practicum пројектом. 

Правна клиника је обухватила 14 модула 
практичне наставе на којима су студенти 

усавршили вјештине заступања у кривичном 

поступку, те извођење завршне симулације 

суђења у кривичном поступку. 

 
Опширније… 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Уручени цертификати полазницима студентске 

праксе у РУГИПП 

 

 
Дана 25.11.2020. године у свечаној сали 
Првног факултета Универзитета у Бањој 

Луци уприличена је додјела цертификата 

студентима виших година студија који су у 

протеклом периоду похађали студентску 
праксту у подручним јединицама 

Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове (у даљем тексту: 
РУГИПП). 

 
Опширније… 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://pf.unibl.org/pravna-klinika-vjeshtine-zastupana-u-krivichnom-postupku/
https://pf.unibl.org/urucheni-tsertifikati-polaznitsima-studentske-prakse-u-rugipp/


СТУДЕНТСКОМ ПРАКСОМ БРЖЕ ДО 

ПОСЛА 

 

 
У оквиру пројекта „Студентском праксом 

брже до посла“ одржан је састанак 
представника академске заједнице којем је, 

испред Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци, учествовала Босиљка 

Чубриловић, ма. На састанку је било ријечи 
о изазовима у организацији студентске 

праксе у вријеме пандемије COVID-19. 

 
 

Опширније… 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дана 09.10.2020. године, на свечаној 
сједници Савјета Правног факултета 

Универзитета у Нишу, којој је испред 

Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци присуствовао продекан за научно-

истраживачки рад и међународну сарадњу 

проф. др Игор Милинковић, додијељена су 

признања институцијама и појединцима за 
допринос у раду Правног факултета. 

 
Опширније… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Правном факултету додијељен Знак Правног 

факултета у Нишу 

 

https://pf.unibl.org/studentskom-praksom-brzhe-do-posla-3/
https://pf.unibl.org/pravnom-fakultetu-dodijelen-znak-pravnog-fakulteta-u-nishu/


Студенти Правног факултета освојили треће 

мјесто на XIV Регионалном Moot Court 

такмичењу из области људских права 

 
Студенти Правног факултета, Наташа Шева, 

Невена Бојанић, Марија Курузовић, Јелена 

Милутиновић, Никола Дупер и Дејан Дугић, 

освојили су треће мјесто на XIV Регионалном 
Moot Court такмичењу из области људских 

права које је окончано оцјеном писаних 

поднесака тимова учесника овог такмичења. 
На такмичењу је учествовало 12 екипа из 

Албаније, Црне Горе, Сјеверне Македоније, 

Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и 
Словеније. Побједници су студенти са 

Правног факултета Универзитета у Љубљани, 

а друго мјесто је припало студентима са 

Правног факултета Универзитета у Нишу. 
 

Опширније… 
 

 

 
 

 

 

 

https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-osvojili-tre-e-mjesto-na-xiv-regionalnom-moot-court-takmichenu-iz-oblasti-ludskih-prava/

