КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВА
обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да расписује

КОНКУРС
За пријем и објављивање писмених радова – реферата поводом 23. сусрета учесника
Копаоничке школе који ће се одржати од 13. до 17. децембра 2010. године под сталним насловом
«Правда и право».
Општа тема овогодишњег скупа је

ПРАВО И ПРОСТОР
Хармонизација и право на разлику
У оквиру ове опште теме сами кандидати бирају ниже наведене области у којима се може
конкурисати означавајући тему по слободном избору. Тако изабрана тема се обрађује или са
становишта једне или више правних дисциплина.
Одлуку о пријему и објављивању рада доноси Уређивачки одбор, као и одлуку о врсти
ауторске накнаде која може бити двојака: плаћени боравак у хотелу на Копаонику за време
трајања саветовања подразумевајући превоз и ослобађење од котизације или само исплата
ауторског хонорара без плаћеног боравка. Један број радова биће објављен по позиву.
Услови конкурса: дужина рада до 16 страница са двоструким проредом откуцаних чисто
на писаћој машини или компјутеру са дискетом. Напомене (фусноте) куцати са истим проредом
на крају текста.
Аутор обавезно мора означити своје име и презиме, звање и занимање, потпуну адресу и
контакт телефон, факс или e-mail. Такође, на коректном енглеском језику, аутор прилаже резиме
– не мање од пола странице и не више од једне странице писане са уобичајеним проредом. Без
свих ових података рукопис се неће узети у разматрање.
Рукопис треба слати поштом или предати непосредно у Удружењу правника Србије,
11000 Београд, Крунска 74, телефони: 011/244-6910, факс: 011/244-3024, e-mail: upj@Eunet.rs.
Крајњи рок за предају рукописа је 25. август 2010. године, а за иностране ауторе 25.
септембар 2010. године. Са посебном захвалношћу примају се рукописи предати и пре крајњег
рока.
Области у којима се може конкурисати чине традиционални Хексагон Копаоничке школе
природног права, и то:
I
II
III

IV
V
VI

Право на живот (живот, здравље, екологија,спорт).
Право на слободу (слобода мисли и изражавања, слобода личности, слобода кретања,
слобода вероисповести, кривично-правна и процесна заштита личности, управно-правна
заштита слободе личности).
Право на имовину (својина, кодификације, својина и друга стварна права, својина и
наслеђе, денационализација, приватизација, порези и пореска политика, непокретности,
уговор и одговорност за штету, привредна друштва, привредни уговори, банке и банкарски
послови, осигурање, радни односи).
Право на интелектуалну творевину (ауторско право, право индустријске својине, право
учествовања у културном животу).
Право на правду (општа значења, суд у конекситету правде, независност судства, уставно
судство, судска пракса и улога суда, арбитраже међународне и домаће, међународни односи
и правда, право Европске уније, правна заштита избеглица и прогнаних лица).
Право на правну државу (теорија правне државе, владавина и невладавина права у пракси)

Учесници конкурса могу се обавестити о резултатима конкурса око 20. октобра 2010.
године.

