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КЊИЖЕВНО-ПРАВНИ КЛУБ ПРИМА НОВЕ 

ЧЛАНОВЕ 

 

Опширније.... 
 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Игор Милинковић на међународном 

научном скупу у Букурешту 

 

 

Проф. др Игор 

Милинковић, редовни 

професор Правног 

факултета Универзитета у 

Бањој Луци, поднио је 

реферат на 30. свјетском 

конгресу Међународног 

удружења за филозофију права и социјалну филозофију, који је под називом „Правда, заједница и 

слобода“ (”Justice, Community and Freedom“), одржан у Букурешту 

Опширније.... 

https://pf.unibl.org/knizhevno-pravni-klub-prima-nove-chlanove/
https://pf.unibl.org/knizhevno-pravni-klub-prima-nove-chlanove/
https://pf.unibl.org/prof-dr-igor-milinkovi-na-me-unarodnom-nauchnom-skupu-u-bukureshtu/


Еразмус+ размјена академског особља на 

Универзитету Радбауд (Radboud University) 

 

 

Продекан за научно-истраживачки рад и 

међународну сарадњу, доц. др Бојан Влашки, 

учествовао је на Еразмус+ размјени академског 

особља на Универзитету Радбауд (Radboud 

University), која је реализована у периоду од 27. 

јуна до 1. јула 2022. године у Најмегену 

(Холандија). 

 

Опширније.... 

 

 

 

 

Одлука ННВ-а о додјели средстава Фонда 

 

Опширније.... 

 

 

 

 

 

https://pf.unibl.org/erazmus-razmjena-akademskog-osobla-na-univerzitetu-radbaud-radboud-university/
https://pf.unibl.org/odluka-nnv-a-o-dodjeli-sredstava-fonda/


Одржан квалификациони испит 

 

Данас је у амфитеатру Правног факултета одржан 

квалификациони испит за упис студената у I годину I циклуса 

студија у академској 2022/23 години. 

 

Опширније.... 

 

 

 

СТУДЕНТСКА СТРУЧНА ПРАКСА У 

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ 

ИИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Дана 23. jуна 2022. године у просторијама 

Републичке управе за геодетске и имовинско – 

правне послове (РУГИПП) одржан је припремни 

састанак за обављање студентске стручне праксе 

током љетне паузе. 

 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/odrzhan-kvalifikatsioni-ispit-5/
https://pf.unibl.org/studentska-struchna-praksa-u-republichkoj-upravi-za-geodetske-iimovinsko-pravne-poslove/


Научни скуп „УПОРЕДНОПРАВНИ 

ИЗАЗОВИ У САВРЕМЕНОМ ПРАВУ – IN 

MEMORIAM ДР СТЕФАН АНДОНОВИЋ“ у 

Крагујевцу 

Продекан за научно-истраживачки рад и 

међународну сарадњу, доц. др Бојан 

Влашки и асистент Марко Ромић 

учествовали су на научном скупу 

„УПОРЕДНОПРАВНИ ИЗАЗОВИ У 

САВРЕМЕНОМ ПРАВУ – IN 

MEMORIAM ДР СТЕФАН 

АНДОНОВИЋ“, који је одржан у петак, 

10. јуна 2022. године на Правном 

факултету Универзитета у Крагујевцу. 

 

Опширније.... 

 

 

 

 

КОНКУРС „НАЈБОЉЕ ПРАВНО 

МИШЉЕЊЕ“ 

Димитријевић и партнери, адвокатско ортачко друштво, 

Бањалука расписало је конкурс “Најбоље правно мишљење” 

за студенте Правног факултета Универзитета у Бањалуци. 

Право пријаве на конкурс имали су студент III И IV године I 

циклуса студија. 

 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/nauchni-skup-uporednopravni-izazovi-u-savremenom-pravu-in-memoriam-dr-stefan-andonovi-u-kragujevtsu/
https://pf.unibl.org/konkurs-najbole-pravno-mishlene/


ОДРЖАНА ДРУГА СТУДЕНТСКА 

КОНФЕРЕНЦИЈА „НАДЛЕЖНОСТИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ОПШТЕМ 

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА МИР У БиХ“ 

 Дана, 1. јуна 2022, на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци у 

организацији Студентског савеза 

Правног факултета одржана је Друга 

студентска конференција Савеза. 

Опширније.... 

 

 

 

 

Посјета Службеном гласнику Републике 

Српске 

Данас је организована посјета пословодства и 

студената Факултета ЈУ Службени гласник 

Републике Српске поводом тридесет година 

постојања ове установе. 

 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/odrzhana-druga-studentska-konferentsija-nadlezhnosti-republike-srpske-prema-opshtem-okvirnom-sporazumu-za-mir-u-bih/
https://pf.unibl.org/posjeta-sluzhbenom-glasniku-republike-srpske/


Др Матеја Ђуровић, професор Краљевског 

колеџа у Лондону, посјетио Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци 

 

Дана 30.05.2022. године, Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци је посјетио др Матеја 

Ђуровић, ванредни професор уговорног и 

привредног права на Краљевском колеџу у 

Лондону (King’s College London, The Dickson 

Poon School of Law).  

 

Опширније.... 

 

 

 

Пријем чланова Vis Moot тима код декана 

Правног факултета 

 

 Декан Правног факултета, проф. др Жељко 

Мирјанић примио чланове Vis Moot тима Правног 

факултета и честитао им на учешћу на такмичењу 

из међународне трговачке арбитраже (Willem C 

Vis International Commercial Arbitration Moot) и 

оствареним резултатима. 

 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/dr-mateja-urovi-profesor-kralevskog-koledha-u-londonu-posjetio-pravni-fakultet-univerziteta-u-banoj-lutsi/
https://pf.unibl.org/prijem-chlanova-vis-moot-tima-kod-dekana-pravnog-fakulteta/


ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА 

 

 Декан Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци, проф. др Жељко Мирјанић је у 

петак примио наше студенте поводом 

освајања другог мјеста на V Moot Court 

такмичењу „Бранко Маринковић“ у 

симулацији суђења пред Европским судом 

за људска права. Такмичење се одржало на 

Правном факултету Универзитета у Нишу у 

периоду од 06. до 09. маја 2022. 
 

Опширније.... 

 

 

 

 

Одржан дебатни турнир Мајски дани дебате 

 

 Од 13. до 15.маја на Правном факултету 

одржан је трећи дебатни турнир „Мајски 

дани дебате“ који је окупио бројне тимове 

из Босне и Херцеговине (из Сарајева, Бања 

Луке, Мостара, Зенице и Тузле). 

Такмичење је одржано у Karl Popper и 

British Pariliamentary формату. 

 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/prijem-studenata/
https://pf.unibl.org/odrzhan-debatni-turnir-majski-dani-debate/


Тим Правног факултета освојио друго мјесто 

на V Moot Court такмичењу „Бранко 

Маринковић“ Ниш 

 

Тим Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци је у периоду од 06. до 09. маја 

2022. године традиционално узео учешће 

на V Moot Court такмичењу „Бранко 

Маринковић“ у симулацији суђења пред 

Европским судом за људска права које се 

одржало на Правном факултету 

Универзитета у Нишу. 

 

Опширније.... 

 

 

 

 

Одржана симулација судског поступка у 

Старом Риму 

 

Дана 27.4.2022. године са почетком у 18 часова у 

амфитеатру Правног факултета одржана је 

симулација судског поступка у Старом Риму, у 

организацији Катедре за римско право и историју 

права и државе. 

 

Опширније.... 

https://pf.unibl.org/tim-pravnog-fakulteta-osvojio-drugo-mjesto-na-v-moot-court-takmichenu-branko-marinkovi-nish/
https://pf.unibl.org/odrzhana-simulatsija-sudskog-postupka-u-starom-rimu/


Правни факултет отворио врата будућим 

студентима 

Дан отворених врата Универзитета 

у Бањој Луци и Фестивал 

факултета, одржани 15. априла 

2022. године, окупили су око 2.000 

матураната из свих крајева 

Републике Српске. 

 

Опширније.... 

 

 

 

К О Н К У Р С за додјелу средстава Фонда за 

подстицај и промоцију научноистраживачког 

рада на Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци 

Стручни савјет Фонда за подстицај и промоцију 

научноистраживачког рада на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци расписао је конкурс за додјелу 

средстава Фонда. 

Опширније.... 

 

 

https://pf.unibl.org/pravni-fakultet-otvorio-vrata-budu-im-studentima/
https://pf.unibl.org/k-o-n-k-u-r-s-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-podstitsaj-i-promotsiju-nauchnoistrazhivachkog-rada-na-pravnom-fakultetu-univerziteta-u-banoj-lutsi/


Студенти Правног факултета учествовали у 

такмичењу из међународне трговачке 

арбитраже "Willem C. Vis International 

Commercial Arbitration Moot" 

 

Студенти Правног факултет Милица 

Лопандић, Дервиш Клокић и Теодра 

Драгичевић, под палицом тренера, 

асистенткиње Ирене Радић, учествовали у 

такмичењу из међународне трговачке 

арбитраже Willem C. Vis International 

Commercial Arbitration Moot које је званичено 

отворено у петак, 8.4.2022. у Бечу, иако су 

рунде и ове године биле онлајн, због COVID 

пандемије.  

Опширније.... 

 

 

 

ЕРАСМУС + програм размјене за особље – 

Ивана Родић 

У љетном семестру академске 2021/2022. године, у периоду од 4. до 

8. априла 2022. године, др Ивана Родић, референт за Међународну 

сарадњу и програм мобилности Правног факултета Универзитета у 

Београду боравила је на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци, у оквиру ЕРАСМУС + програма размјене за особље. 

 

 

 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/studetnti-pravnog-fakulteta-uchestvovali-u-takmichenu-iz-me-unarodne-trgovachke-arbitrazhe-willem-c-vis-international-commercial-arbitration-moot/
https://pf.unibl.org/erasmus-program-razmjene-za-osoble-ivana-rodi/


Студенти Правног факултета учестовали на 

Зеница Vis Pre-Moot такмичењу 

Студенти Правног факултета учествовли су у 

припремама за предстојеће такмичење из 

међународне трговачке арбитраже Willem C. Vis 

International Commercial Arbitration Moot које се 

већ 29. година одржава у Бечу. Припремни 

тренинг је одржан на Правном факултету у 

Зеници,  у сарадњи са Центром за равој 

привредног права – CLDP (Commercial Law 

Development Programe), удружењем Arbitri, уз 

помоћ GIZ-a, Амбасаде САД у БиХ и Америче 

привредне коморе у БиХ. 

 

Опширније.... 

 

 

 

Симулација суђења пред Европским судом за 

људска права 

 

На Правном факултету Универзитета у 

Бањалуци 02.04.2022. године одржана је 

симулација суђења пред Европским судом за 

људска права.  

 

 

 

Опширније.... 

https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-uchestovali-na-zenitsa-vis-pre-moot-takmichenu/
https://pf.unibl.org/simulatsija-su-ena-pred-br-evropskim-sudom-za-ludska-prava/


Студенти Правног факултета на 14. београдском 

припремном такмичењу из арбитражног права 

„Belgrade Open Pre-Moot“ 

Студенти Правног факултета, Милица 

Лопандић, Теодора Драгичевић и Дервиш 

Клокић и виша асистенткиња Ирена 

Радић,  учествовали на традиционалној XII 

Београдској арбитражној конференцији, 

која је одржана на Правном факултету у 

Београду, 1. априла. 

 

 

 

 

Опширније.... 

 

Професор Мојовић одржао предавање на 

Филозофском факултету 

Пензионисани проф. Правног факултета 

УНИБЛ др Никола Мојовић одржао је 30. 

марта 2022. године на Филозофском 

факултету предавање „Реторички аспекти у 

универзитетској настави”.  

 

 

 

Опширније.... 

https://pf.unibl.org/studenti-pravnog-fakulteta-na-14-beogradskom-pripremnom-takmichenu-iz-arbitrazhnog-prava-belgrade-open-pre-moot/
https://pf.unibl.org/profesor-mojovi-odrzhao-predavane-na-filozofskom-fakultetu/


Завршна конференција пројекта „V4+WB 

RMA NETWORK“ у Будимпешти 

 

Продекан за научно-истраживачки рад и 

међународну сарадњу, доц. др Бојан Влашки, 

учествовао је на завршној конференцији 

пројекта „V4+WB RMA NETWORK“ која је 

одржана 30. и 31. марта 2022. године у 

Будимпешти (Мађарска). 

 

 

Опширније.... 

 

 

 

 

International staff moblility week 

 

Доц. др Мирјана Мишкић учествује на програму 

мобилности Erasmus + „International staff mobility 

week“ гдје  представља наш Универзитет заједно 

са још троје колега са Универзитета. Програм 

траје од понедјељка 21.3 до 25.3. и одржава се у 

Поатјеу, Француска. Циљ тренинга мобилности 

је јачање интернационализације и умрежавање 

универзитета из региона. 

 

Опширније.... 

https://pf.unibl.org/zavrshna-konferentsija-projekta-v4-wb-rma-network-u-budimpeshti/
https://pf.unibl.org/international-staff-moblility-week/


Промоција Правног факултета у бањалучкој 

Гимназији 

Дана 17.3.2022. у читаоници Гимназије Бања Лука 

одржана је промоција 

Правног факултета за матуранте заинтересоване за 

упис студија права. 

 

 

 

Опширније.... 

 

 

 

 

 „Невесињска пушка“ на Правном факултету 

 

Дана, 16.марта 2022. године, у холу Правног 

факултета, Књижевно-правни клуб се 

представио многобројној културној публици 

представом „Невесињска пушка – од 

Невесиња до Берлина“. Представа се бави 

устанком у Херцеговини, познатијим као 

Невесињска пушка, који се догодио 1875. 

године, а претходио је Берлинском конгресу 

на којем су дефинисане границе данашње 

Босне и Херцеговине. 

Опширније.... 

https://pf.unibl.org/promotsija-pravnog-fakulteta-u-banaluchkoj-gimnaziji/
https://pf.unibl.org/nevesinska-pushka-na-pravnom-fakultetu/


МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА „МУК И 

ЗВУК“ ДОЦ. ДР ДИЈАНЕ ЗРНИЋ, 10/11.3., 

18.00/19.00, БАНСКИ ДВОР 

Мултимедијална изложба „Мук и звук“ доц. др Дијане Зрнић 

(предсједнице УГ „Зелени 

Лауш“) на иновативан начин говори о декаденцији умјетности у 

конзумеристичком 

друштву, с циљем изазивања критичке реакције код посматрача у 

правцу његовог 

културног „оздрављења“. 

 

Опширније.... 

 

 

14. свјетска конференција о биоетици, 

медицинској етици и здравственом праву у 

Порту 

 

Проф. др Игор Милинковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 

поднио је реферат на „14. свјетској конференцији о биоетици, медицинској етици и здравственом 

праву“, одржаној у Порту (Португал), у периоду од 07. до 10. марта 2022. године, у организацији 

Међународне катедре за биоетику. 

Опширније.... 

 

https://pf.unibl.org/multimedijalna-izlozhba-muk-i-zvuk-dots-dr-dijane-zrni-10-11-3-18-00-19-00-banski-dvor/
https://pf.unibl.org/14-svjetska-konferentsija-o-bioetitsi-meditsinskoj-etitsi-i-zdravstvenom-pravu-u-portu/


Одржан циклус радионица о јавном наступу 

 

У току фебруара и марта 

2022. године реализоване 

су три радионице о јавном 

наступу у организацији 

Правног факултета 

Универзитета у Бањој 

Луци и Фондације Конрад 

Адеанауер. 

 

Опширније.... 

 

 

 

https://pf.unibl.org/odrzhan-tsiklus-radionitsa-o-javnom-nastupu/
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