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18. јануара 2022. године 

 

 
ПОЗИВ 

за учешће на Међународној научној конференцији 

„ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА У СВЕТЛУ МЕЂУНАРОДНИХ И НАЦИОНАЛНИХ 

СТАНДАРДА“ 

 

Поштовани, 

 

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у 

61. години од оснивања и почетка рада, организује XII по реду међународну научну конференцију, ове  

године на тему „Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних 

стандарда“. 

Ценећи Ваш научни рад и опус, част нам је и задовољство да Вас позовемо да учествујете у раду 

скупа и будете наш гост. Научни скуп са међународним учешћем биће одржан 20. и 21. маја 2022. године 

на Правном факултету Универзитета у Приштини у Косовској Митровици. 

Молимо Вас да пријаву о учешћу у раду скупа (образац у прилогу) доставите најкасније до 15. 

фебруара 2022. године, електронским путем, на електронску адресу 2022@pr.ac.rs. Интегрални текст 

рада на српском или енглеском језику неопходно је доставити најкасније до 1. априла 2022. године, на 

наведену адресу (на обрасцу достављеном у прилогу - word документ у B5 формату, који садржи и 

техничка упутства за ауторе). Приликом достављања интегралног текста рада неопходно је доставити и 

попуњени образац ауторске изјаве (у прилогу). 

Примљени радови подлежу двострукој анонимној рецензији. Позитивно рецензирани радови ће 

бити објављени једном од три планирана издања: 

1. Тематском зборнику радова са међународне научне конференције на енглеском језику (који ће 

бити достављен Матичном одбору за одређивање категоризације), 

2. Тематском зборнику радова са међународне научне конференције на српском језику, или 

3. Зборнику радова Правног факултета Универзитета у Приштини (категорија М53). 

Обавеза аутора је да приликом достављања рада обавести Уредништво о врсти публикације у којој 

жели да чланак буде објављен. Коначну одлуку о објављивању радова доноси Уредништво. Организатор  

Међународне научне конференције ће Вас благовремено обавестити о прихватању радова за објављивање 

и врсти публикације у којој ће бити објављен, програму рада, смештају учесника и другим информацијама  

везаним организацију и одржавање скупа. 

Правни факултет Универзитета у Приштини ће сносити трошкове Вашег боравка у Косовској 

Митровици. Надамо се да ћете прихватити наш позив и својим учешћем допринети успешном раду 

предстојеће Међународне научне конференције „Заштита људских права и слобода у светлу међународних 

и националних стандарда“. 

Срдачно, 

 
Главни и одговорни уредник Декан Правног факултета 
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