
Поштоване колегинице и колеге, 

XXXI Сусрет правника у привреди Србије ће се одржати од 28. до 31. маја 2023. 

године у Врњачкој Бањи, хотел „Фонтана“. 

Основна тема Сусрета: 

„ПОСЛОВНО ПРАВО ИЗМЕЂУ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ“ 

са уобичајеним  тематским областима 

(компанијско право, уговорно право, корпоративно управљање, банкарско право, 

управно право, право осигурања, берзанско право, право хартија од вредности, стварно 

право и право обезбеђења, грађанско процесно право, право конкуренције, интелектуална 

права, радно и социјално право, међународно трговинско право, пореско право, задружно 

право, арбитражно право, право телекомуникација, стечајно право, јавнобележничко 

право).  

На Саветовању је планирано одржавање четири округла стола: 

1. Потрошачко осигурање – стање и перспективе;

2. Нови правни оквир тржишта капитала;

3. Реструктурирање;

4. Дигитализација и пословно право.

Имајући у виду Ваш досадашњи научни и стручни рад, Организациони одбор 

слободан је да Вам повери израду чланка по сопственом избору теме, у оквиру тематских 

области и Основне теме Сусрета.  

Да би били објављени, чланци морају добити две позитивне анонимне рецензије. 

Организациони одбор посебно истиче обавезност аутора да чланке у свему припреме према 

упутству за ауторе, које је у прилогу овог дописа, као неопходном услову за прихватање 

рада, јер Организатор Сусрета нема инфраструктурне капацитете, нити је пак у обавези, да 

то ради и да преузме такву одговорност.  

Одређени број чланака биће објављен у научном часопису „Право и привреда“ (у 

једном од четири броја који ће бити објављени током 2023. године), док ће преостали 

чланци бити објављени у Зборнику радова, који ће бити издат након Сусрета. Уредништво 



часописа „Право и привреда“ самостално одлучује који ће чланци бити објављени у 

часопису. Остали чланци који добију две позитивне рецензије биће објављени у Зборнику 

радова.  

Чланци који не испуњавају све наведене услове, чланци са више од два аутора, као 

и чланци који не добију две позитивне рецензије, не објављују се.  

Чланке треба доставити најкасније до 10. априла 2023. године електронски на 

посебну адресу за достављање радова: redakcija@pravoiprivreda.rs. За све остале 

информације можете контактирати Удружење на адреси office@pravniciuprivredi.org.rs.  

Чланци коју буду достављени до 10. марта 2023. године биће објављени у првом 

броју часописа „Право и привреда“. 

Уз колегијалне поздраве, 

Удружење правника у привреди Републике Србије 

и Редакција часописа „Право и привреда“ 




