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СЕНАТ 
Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРАВИЛНИКА О УЖИМ НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА

Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, 
број: 02-3322-26/20 од 05.08.2020. године 

Бијељина, дана 10.08.2021. године Број: 02-208-5/21 

mailto:info@ubn.rs.ba


На основу члана 54. став 1.  тачка 4) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 67/20), Сената Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, на сједници одржаној 

10.08.2021. године, донио је: 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРАВИЛНИКА О УЖИМ НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА  

Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, 
број: 02-3322-26/20 од 05.08.2020. године 

 
Члан 1. 

У Правилнику о ужим научним областима Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, број: 02-3322-
26/20 од 05.08.2020. године, врши се измјена и допуна Листе научних поља, ужих научних области и 

предмета на студијском програму Основне академске студије психологије, која је дата у прилогу 

Правилника, тако што се  уноси допуна са новим научним пољем Право, ужом научном области 
Кривично право и кривично процесно право и новим предметом Криминологија са 
пенологијом и виктимологијом, те се брише научно поље Здравствене науке, ужу научна 
област Meдицинскa eтикa, злoупoтрeбa супстaнци, и предмет Медицинска етика. 
 

Члан 2. 
У Листу научних поља, ужих научних области и предмета на студијском програму Основне 

академске студије психологије уноси се: 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

 
СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

НАУЧНО ПОЉЕ УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТ 
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Право 
Кривично право и кривично 

процесно право 

Криминологија са 
пенологијом и 

виктимологијом 

 
Са Листе научних поља, ужих научних области и предмета на студијском програму Основне 

академске студије психологије брише се: 

НАУЧНО ПОЉЕ УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТ 

Здравствене науке Meдицинскa eтикa, злoупoтрeбa супстaнци Медицинска етика 

 
Члан 3. 

Измјене и допуне Правилника о ужим научним областима ступају на снагу у року од осам дана од дана 

објављивања на Огласној табли Универзитета. 
                                                                                                         

Предсједавајућа Сената: 
 

__________________________ 
Проф. др Горица Цвијановић 

 

 
 
 

 


