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Међународна научна конференција “Глобализација 
и право”, Правни факултет Универзитета у 
Нишу, Ниш, 21. и 22. април 2017. године

Правни факултет Универзитета у Нишу је, у склопу обележавања 57. 
годишњице рада факултета, организовао традиционалну међународну 
научну конференцију која је одржана 21. и 22. априла 2017. године, на тему 
“Глобализација и право”. Актуелна и инспиративна тема о вези права и 
процеса глобализације омогућила је окупљање великог броја стручњака 
из различитих правних дисциплина, пружајући им прилику да детаљно 
размотре проблеме који се јављају у правној теорији и пракси и понуде 
евентуалне предлоге за њихово превазилажење.

За учешће на конференцији пријавило се 125 аутора са 108 реферата. Осим 
домаћих, завидан број иностраних аутора је представио своје реферате. То 
су, између осталих, били представници: Еуропа института Универзитета 
у Сарланду (Немачка), Факултета права и администрације Универзитета 
у Ржешову (Пољска), Правног факултета Универзитета „Ст. Климент 
Охридски“ (Бугарска), Правног факултета Универзитета Сакаруа (Турска), 
Факултета права и администрације Универзитета „Adam Mickiewicz“, 
Познањ (Пољска), Правног факултета „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. 
Кирил и Методиј“ (Македонија), Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци (БиХ), Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву (БиХ), 
Правног факултета Свеучилишта у Загребу (Хрватска), Правног факултета 
Свеучилишта у Сплиту (Хрватска), Војне академије “Генерал Михаило 
Апостолски” у Скопљу (Македонија) и Правног факултета Универзитета 
“Гоце Делчев” (Македонија). Конференцију су увеличали и реномирани 
домаћи аутори са Правног факултета и Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета у Новом 
Саду, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета 
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Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) и Академије за националну безбедност.

Поздравни говор учесницима конференције одржао је декан Правног 
факултета Универзитета у Нишу, проф. др Саша Кнежевић, након чега 
су уследила пленарна излагања проф. др Душана Николића (Правни 
факултет Универзитета у Новом Саду), на тему “Глобализација приватног 
права ‒ идеје, развојни пројекти и реалност”, и проф. др Марије Славове 
(Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“), на тему “Глобално 
управно право”. Рад конференције настављен је у пет одвојених, 
симултаних сесија. Актуелне и разноврсне теме су биле подељене на 
јавноправну, кривичноправну, грађанскоправну, трговинско-економску 
и мултидисциплинарну област.

Учесници јавноправне сесије дотакли су се разноврсних тема у својим 
радовима и излагањима. Бавили су се питањима унифицирања устава 
и уставног принципа поделе власти у контексту процеса глобализације, 
рефлексије глобализације на унутрашње право држава и утицаја 
глобализације на демократију. Аутори су анализирали утицај процеса 
глобализације на радно право посттранзиционих земаља, оправданост 
отказа уговора о раду и институт синдикалног удруживања радника. 
Такође, учесници јавноправне сесије су пажњу посветили и анализи 
људских права у контексту глобализације и заштити од различитих 
облика дискриминације.

Кривичноправној сесији присуствовали су бројни референти, који су 
излагали значајне теме из ове области. Посебна је пажња посвећена 
Кривичном законику Србије, као и новелама у кривичном законодавству 
Републике Српске, а у светлу усклађивања са европским кривичним 
законодавствима и стандардима међународног права. Било је речи и о 
кривичноправној заштити малолетника од запуштања и злостављања, као 
и о кривичноправној заштити особа са инвалидитетом од дискриминације. 
Запажена су била излагања о утицају глобализације на криминалитет, 
кривичноправној заштити жена од насиља у РС, као и о заштити полног 
интегритета деце.

Разноврсним темама бавили су се и учесници грађанскоправне сесије. 
Након што је пружена кратка ретроспектива појединих института из 
римског права, у фокусу излагача нашла су се актуелна и занимљива 
питања из различитих области грађанског права која су сагледана у 
контексту процеса глобализације.

У оквиру трговинско-економске сесије представљени су радови о хије-
рархији примене права Светске трговинске организације и норми реги-
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оналних трговинских споразума, као и о судској контроли арбитражних 
одлука у међународној трговинској арбитражи. Учесници трговинско-е-
кономске сесије определили су се, такође, за питања из области буџетског 
и пореског права, питања која се односе на електронску трговину, као и 
казнену накнаду штете у праву интелектуалне својине, што говори о мул-
тидисциплинарном приступу у одабиру и презентацији тема учесника на 
трговинско-економској сесији.

Мултидисциплинарној сесији присуствовао је највећи број излагача, па 
самим тим и избор тема којима су се учесници бавили није био хомоген. 
Учесници сесије су тему конференције сагледали кроз призму различитих 
правних института.

Након дискусије, другог дана одржавања конференције уследило је 
усвајање закључака. Скуп је представљао прилику да се на једном месту 
размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и представе 
предлози који би могли бити идеја водиља законодавцу приликом креи-
рања будућих законских решења. 

Одржавање конференције финансијски је помогло Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.


