
ПРАВНИ ФАК УЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У  БАЊОЈ ЛУЦИ

    ПФ

О БИЛТЕНУ
СЕДМИ БИЛТЕН ПРАВНОГ
ФАКУЛТЕТА  ОБУХВАТА 
НАЈВАЖНИЈЕ ДОГАЂАЈЕ
У ТОКУ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА 
2021/22. ГОДИНЕ.
СЉЕДЕЋИ БРОЈ БИЛТЕНА
ИЗЛАЗИ НАКОН ЉЕТНОГ
СЕМЕСТРА 2021/2022. ГОД.

СВЕ СУГЕСТИЈЕ, ПРИМЈЕДБЕ
КАО И ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА САДРЖАЈ
 СЉЕДЕЋЕГ БИЛТЕНА МОЖЕТЕ
ПОСЛАТИ НА МЕЈЛ:
marko.sadzak@pf.unibl.org

УРЕДНИК ДОЦ. ДР 
БOJАН ВЛАШКИ

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК
МАРКО САЏАК

w w w .  pf.unibl .org 

БИЛТЕН БР.  7



Студенти Правног факултета на првом 

регионалном Pre-Moot такмичењу у 

Подгорици 

 

 

На Правном факултету Универзитета 

Црне Горе одржан је први Регионални 

Pre-Moot догађај у оквиру припрема 

студената за свјетско такмичење из 

области привредне арбитраже, Willem C. 

Vis International Commercial Arbitration. 

  опширније… 

 

 

 

 

 

Студијска посјета Институту за упоредно 

право 

 

 

Од 1. до 11. фебруара 2022. године доц. др Стојана 

Петровић боравила је на 

Институту за упоредно право у Београду, са циљем 

прикупљања научног материјала 

за израду монографије. 

опширније… 

 

 

https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-na-prvom-regionalnom-pre-moot-takmichenu-u-podgoritsi/
https://pf.unibl.org/prikuplane-materijala-za-izradu-monografije-stojana-petrovi/


Дужност правника је да буду стуб своје 

домовине 

 

Правда је збир свих моралних дужности“, 

ријечи су енглеског филозофа Вилијама 

Годвина, а одлично описују намјере три 

млада бањалучка правника која су на 

Правном факултету остварила изузетне 

резултате, а останак и рад у својој домовини 

сматрају, ни мање ни више, него својом 

дужношћу. 

опширније… 

 

 

 

 

Одржана прва радионица пројекта „Босна и 

Херцеговина, Устав и приступање ЕУ. 

Академска платформа за дискусију о 

опцијама” 

 

Дана 11. фебруара 2022. године на 

Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци 

одржана је радионица под називом „Које 

основне вриједности, нормативни 

принципи и 

Уставом загарантована права и дужности 

су потребни за функционалан систем 

управљања 

на више нивоа? – енг. “What basic values, 

normative principles, and constitutionally 

guaranteed rights and duties are required for a functional system of multi-level governance?“. 

опширније… 

 

https://pf.unibl.org/duzhnost-pravnika-je-da-budu-stub-svoje-domovine/
https://pf.unibl.org/odrzhana-prva-radionitsa-projekta-bosna-i-hertsegovina-ustav-i-pristupane-eu-akademska-platforma-za-diskusiju-o-optsijama/


 

Обиљежено 47 година успјешног рада и 

развоја Правног факултета 

 

Пригодном свечаношћу и 

промоцијом дипломираних 

правника и мастера правних 

наука, одржаном у амфитеатру 

Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци, 04. 

фебруара 2022. године 

обиљежено је 47 година 

успрјешног рада и развоја ове високошколске установе.  

опширније… 

 

 

Потписан Споразум о сарадњи са 

Институтом за упоредно право 

 

На састанку одржаном 22. 12. 2021. 

године у Београду, декан Правног 

факултета Универзитета у Бањој 

Луци проф. др Жељко Мирјанић и 

директор Института за упоредно 

право (Београд) проф. др Владимир 

Чоловић потписали су Споразум о 

сарадњи.  

опширније… 

 

 

 

https://pf.unibl.org/obilezheno-47-godina-uspjeshnog-rada-i-razvoja-pravnog-fakulteta/
https://pf.unibl.org/potpisan-sporazum-o-saradni-sa-institutom-za-uporedno-pravo/


Дебатни клуб „Алкибијад обиљежио 

кампању: „16 дана активизма против 

насиља над женама“. 

 

У периоду 06-08. децембра 2021. године Дебатни клуб 

„Алкибијад“ је у сарадњи са Универзитетом у Бањој 

Луци и ТПО фондацијом обиљежио кампању: „16 дана 

активизма против насиља над женама“. 

опширније… 

 

 

 

 

 

 

Одржана седмица људских права  

 

 

На Правном факултету у периоду од 

07.12. до 10.12.2021. године одржана је 

Седмица људских права у сарадњи са 

мисијом ОЕБС-а у БиХ и Амбасадом 

САД у БиХ. 

опширније… 

 

 

 

https://pf.unibl.org/debatni-klub-alkibijad-obilezhio-kampanu-16-dana-aktivizma-protiv-nasila-nad-zhenama/
https://pf.unibl.org/odrzhana-sedmitsa-ludskih-prava-2/


Потписан Споразум о сарадњи са 

Удружењем стручних сарадника правосуђа у 

Републици Српској 

 

Дана, 29.11.2021. године закључен је споразум 

о сарадњи између Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци и Удружења 

стручних сарадника правосуђа у Републици 

Српској. 

 

опширније… 

 

 

 

Одржана радионица „Смјернице за 

превенцију сексуално и родно заснованог 

узнемиравања“ 

 

 

Савјетодавни одбор за родну 

равноправност на Универзитету у Бањој 

Луци у оквиру пројекта UNIGEM 

(University and Gender Mainstreaming) 

организoвао је трећу по реду радионицу 

усмјерену ка промоцији обиљежавања 

„16 дана активизма против насиља над 

женама“. 

опширније… 

 

 

 

https://pf.unibl.org/potpisan-sporazum-o-saradni-sa-udruzhenem-struchnih-saradnika-pravosu-a-u-republitsi-srpskoj/
https://pf.unibl.org/odrzhana-radionitsa-smjernitse-za-preventsiju-seksualno-i-rodno-zasnovanog-uznemiravana/


XVI Такмичење студената у бесједништву 

 

Дана 11.11.2021. године у 

амфитеатру Правног факултета, по 

шеснаести пут је одржано 

Такмичење студената у 

бесједништву. 

опширније… 

 

 

 

 

 

 

Наставници и сарадници Правног 

факултета учествовали на X Научном скупу 

у Палама 

 

На X Научном скупу поводом Дана Правног 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 

који је одржан 30. октобра 2021. године у 

Палама, учешће су узели и 

представници Правног факултета Универзитета 

у Бањој Луци. 

опширније… 

 

 

 

https://pf.unibl.org/takmichene-studenata-u-besjednishtvu/
https://pf.unibl.org/nastavnitsi-i-saradnitsi-pravnog-fakulteta-uchestvovali-na-x-nauchnom-skupu-u-palama/


 

Потписан Споразум о сарадњи са 

Министарством правде Републике Српске 

 

У сриједу, 20.10.2021. године потписан 

је Споразум о сарадњи између 

Министарства правде Републике Српске, 

Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву и Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци. 

опширније… 

 

 

 

 

 

Студенти Правног факултета учествовали 

на припремама за 29. Vis Moot такмичење у 

међународној трговачкој арбитражи 

 

 

Од 21. до 24. октобра на Свеучилишту у Мостару одржан је Vis 
Moot Written Arguments Training подржан од стране Commercial 

Law Development Program (CLDP) Министарства трговине САД и 

Association Arbitri. 

опширније… 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/potpisan-sporazum-o-saradni-sa-ministarstvom-pravde-republike-srpske/
https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-uchestvovali-na-pripremama-za-29-vis-moot-takmichene-u-me-unarodnoj-trgovachkoj-arbitrazhi/


 

 

 

Студенти Правног факултета учествовали у 

Школи медијског права 

 

 

У периоду од 14. до 19. септембра у Сарајеву је одржана Школа 

медијског права под  називом “Слобода изражавања и слобода 

окупљања онлајн” у организацији Мисије ОЕБС у БиХ и Правног 

факултета Универзитета у Сарајеву. 

опширније… 

 

 

 

 

Посјета ректора и проректорице за 

међународну сарадњу Правном факултету 

 

Ректор Универзитета у Бањој Луци, 

проф. др Радослав Гајанин и 

проректорица за међународну 

сарадњу, проф. др Биљана 

Антуновић, посјетили су данас 

Правни факултет Универзитета у 

Бањој Луци. 

 

опширније… 

 

 

https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-uchestvovali-u-shkoli-medijskog-prava/
https://pf.unibl.org/posjeta-rektora-i-prorektoritse-za-me-unarodnu-saradnu-pravnom-fakultetu/


 

Почела са радом Правна клиника  

 

Дана 14.10.2021. године на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци 

почела је са радом Правна клиника о 

људским правима. Присутне је у 

име  Факултета поздравио декан проф. др 

Жељко Мирјанић, а испред Савјета Европе 

се обратила гђа Биљана Сладојевић-

Милатовић, координаторица пројекта, 

запослена у Генералном директорату за 

људска права и владавину права. 

опширније… 

 

 

 

Правна клиника о људским правима и moot 

court се враћају на Правни факултет 

 

Од академске 2021/2022 године 

на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци 

наставља са радом Правна 

клиника о људским правима у 

сарадњи са Канцеларијом 

Савјета Европе у Босни и 

Херцеговини, а под вођством 

проф. др Љиљане Мијовић, 

првог судије Европског суда за 

људска права из Босне и 

Херцеговине. 

опширније… 

 

 

https://pf.unibl.org/pochela-sa-radom-pravna-klinika/
https://pf.unibl.org/pravna-klinika-o-ludskim-pravima-i-moot-court-se-vra-aju-na-pravni-fakultet/


Поетско-музичко вече одржано је 15. 

септембра 2021. године у атријуму Правног 

факултета 

 

 

По први пут студенти Универзитета у 

Бањој Луци, али и њихови професори и 

асистенти, представили су се у нешто 

другачијој улози, у улози пјесника, пјевача 

и музичара. 

опширније… 

 

 

 

 

 

 

Обиљежена годишњица доношења 

Душановог законика 

 

Дана, 31. августа 2021. године 

обиљежена је годишњица допуне 

Душановог 

законика. Овај међуфакултетски 

културни догађај се одржао у атријуму 

Правног факултета. 

опширније… 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/poetsko-muzichko-veche-odrzhano-je-15-septembra-2021-godine-u-atrijumu-pravnog-fakulteta/
https://pf.unibl.org/obilezhavane-godishnitse-donoshena-dushanovog-zakonika/
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	опширније… (8)
	Студенти Правног факултета учествовали у Школи медијског права
	У периоду од 14. до 19. септембра у Сарајеву је одржана Школа медијског права под  називом “Слобода изражавања и слобода окупљања онлајн” у организацији Мисије ОЕБС у БиХ и Правног факултета Универзитета у Сарајеву.
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	Ректор Универзитета у Бањој Луци, проф. др Радослав Гајанин и проректорица за међународну сарадњу, проф. др Биљана Антуновић, посјетили су данас Правни факултет Универзитета у Бањој Луци.

	Почела са радом Правна клиника
	Дана 14.10.2021. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци почела је са радом Правна клиника о људским правима. Присутне је у име  Факултета поздравио декан проф. др Жељко Мирјанић, а испред Савјета Европе се обратила гђа Биљана Сладојевић...
	опширније… (10)
	Правна клиника о људским правима и moot court се враћају на Правни факултет
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