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Рад примљен: 14.10.2014.
Рад прихваћен: 21.10.2014.

приказМихајло Цветковић,*1

Асистент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
„УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“

Правни факултет Универзитета у Нишу, у склопу обележавања 54. годи-
шњице  рада факултета, 16. маја 2014. године организовао је Међународну 
научну конференцију на тему „Усклађивање права Србије са правом 
Европске уније“. 

Избор теме конференције определила је потреба да се, у светлу отпочињања 
преговора Србије за чланство у ЕУ, сагледају европски принципи и 
стандарди у појединим областима права, елаборирају искуства страних 
држава у процесу усклађивања националног права са правом ЕУ и размотре 
резултати које је Република Србија на овом плану остварила. Оваква тема 
конференције омогућила је окупљање стручњака из различитих правних 
дисциплина, што указује на њену актуелност.

За учешће на конференцији пријавило се 66 аутора са 53 реферата. 
Нарочита пажња посвећена је учесницима са стране (26) који су лично 
или рефератом представили: IRZ (Deutsche Stiftung für Internationalerech-
tliche Zusammenarbeit), Уставни суд Босне и Херцеговине, Правни факултет 
Универзитета у Бањој Луци, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, 
Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св.Кирил и Методиј“ 
у Скопљу, Правни факултет Универзитета у Београду, Правни факултет 
Универзитета у Новом Саду, Факултет политичких наука Универзитета у 
Београду, Одсјек за координацију процеса стабилизације и придруживања 
Дирекције за европске интеграције Савјета министара БиХ у Сарајеву, 
Факултет за безбједност и заштиту Универзитета у Бањој Луци, Правни 
факултет у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици) 
и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Поздравни говор учесницима конференције одржао је декан, проф. др 
Мирослав Лазић, након чега су уследила пленарна излагања dr. Stefa-
na Pürner-а (IRZ)2: „Дугачак и кривудав пут српског права (назад) према 
*1mihajlo@prafak.ni.ac.rs
2 Deutsche Stiftung für internationalerechtliche Zusammenarbeit
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Европи“ и проф. др Војислава Ђурђића: „Нови кривични поступак Србије 
– нови разлози за усклађивање са европским правним стандардима“. 
Рад на конференцији настављен је у пет одвојених, симултаних сесија, а 
учесници су својим присуством увеличали и свечану академију поводом 
Дана Факултета (18. мај). 

Јавноправној сесији су присуствовали бројни аутори који су својим 
излагањима и радовима дотакли разноврсне теме. Учесници су 
анализирали значај Уставног суда као sui generis власти, као и питање 
уставности овлашћења Уставног суда да својим позитивним и негативним 
одлукама преузме улогу законодавца. Аутори су отворили питање реформе 
Устава у делу који се тиче правосуђа, а нарочито је истакнут проблем 
правног уређења Правосудне академије. Гости су се бавили и питањем 
социјалног дијалога, као и потребом усклађивања националног радног 
права са европским тенденцијама. У вези са родном равноправношћу, 
расправљано је о политичкој заступљености жена у РС и околним земљама. 

Разноврсним темама бавила се и грађанскоправна сесија. Укључујући 
излагање о самим идејним основама приватног права ЕУ, реферати су 
обухватили разуђене теме: заштита права личности, права потрошача 
у РС, буђење свести о значају еколошког права, регулисање клиничког 
испитивања у РС и ЕУ. Проф. др Невена Петрушић, уредница сесије, 
истакла је значај колективне правне заштите. Аутори су указали на 
проблем нејединственог дефинисања брака и породице, као и на различита 
гледишта око појма нерегистроване заједнице у РС и европском државама, 
што утиче на наследноправни и породичноправни режим.

Кривичноправној сесији присуствовали су бројни учесници, који су 
излагали значајне теме из ове области. Посебна је пажња посвећена 
Кривичном законику Србије, где је уочен инфериоран положај окривљеног 
у односу на тужиоца у истражном поступку, али и у главном поступку, те 
је оцењено да нови Кривични законик захтева усаглашавање са правом 
ЕУ више него што је то био случај са старим. Било је речи и о малолетним 
починиоцима кривичних дела, односно о увођењу алтернативних и 
неформалних мера где би се применом васпитних налога утицало, пре 
свега, на правилан развој малолетника. Сагледана је злоупотреба дрога 
и пратеће последице (вршење кривичних дела, урачунљивост), као и 
адекватно изрицање санкција у овом случају. Запажена су била излагања 
о утицају глобализације на криминалитет, увођењу приватних затвора у 
пенитенцијарни систем РС, као и о заштити малолетника од сексуалног 
искоришћавања.
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Учесници трговинскоправне сесије су на критички начин сагледали 
усклађеност националних решења са правом ЕУ и истакли да је 
хармонизација међу кључним задацима које држава – кандидат, мора да 
испуни. Од посебног значаја је и мултидисциплинарни приступ у одабиру и 
образлагању тема попут: Лисабонског споразума, билатералних споразума 
о третману и заштити страних инвестиција, одбрани од преузимања 
привредних друштава, предностима и манама тзв. отровних пилула, 
организованог туристичког путовања по Закону о заштити потрошача, 
дигиталне форензике и новом облику „дигиталног“ криминалитета, где 
се као проблем јавља неадекватност националних прописа који нису 
прилагођени савременим, високотехнолошким кривичним делима. У 
оквиру подсесије за правноекономске науке представљени су радови 
о: заштити права на поверљивост и тајност при међународној размени 
пореских података, хармонизацији пореских правила о непосредном 
опорезивању, пореској конкуренцији услед лоше пореске сарадње и јавном 
дугу.

На међународноправној сесији аутори су се бавили праксом Суда правде ЕУ, 
нарочито особеностима правних лекова пред овим судом, дејству одлуке 
о претходном питању на националне судове, као и утицају Протокола 16 
на проширење саветодавне надлежности Суда. Рефератима је наглашен 
значај хармонизације јавних политика у самој фази преговора. Дискутанти 
су поменули правна начела ЕУ, која, иако секундарни извор права, имају 
и непосредно дејство. Сесија је окупила стручњаке из две области: 
међународног јавног и међународног приватног права.

Свакако треба напоменути да је конференција одржана у периоду када је 
читав регион погодило невреме огромних размера, па је на територији РС 
проглашена ванредна ситуација због опасности од поплава. Ова околност 
онемогућила је, у последњем тренутку, долазак једног броја учесника, али 
није утицала на успешан рад конференције. 

Одржавање конференције финансијски је помогло Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја РС. Учесници са Правног факултета у Нишу 
изнели су резултате истраживања на пројекту: „Заштита људских и 
мањинских права у европском правном простору“.
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