Др Анђелија Тасић,*
Центар за правна и друштвена истраживања,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

приказ
Рад примљен: 11.11.2016.
Рад прихваћен: 21.11.2016.

Међународна научна конференција „КОНТРОЛА У
УНУТРАШЊЕМ, МЕЂУНАРОДНОМ И ПРАВУ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ“, Правни факултет, Ниш, 18. и 19. мај, 2016.
Традиционална међународна научна конференција, којом се обележава
Дан Правног факултета Универзитета у Нишу, одржана је 19. и 20. маја
2016. године. Тема скупа, поводом 56 година постојања и рада Правног
факултета, била је „Контрола у унутрашњем, међународном и праву
Европске уније“. Бирајући научно интригантну и инспиративну тему за
представнике академске заједнице који се баве различитим областима
права, Правни факултет је још једном показао опредељење да не бежи од
изазова и хвата се у „коштац“ са проблемима савременог света, пружајући
прилику правним стручњацима да укажу на негативне појаве, детаљно
их анализирају и понуде предлоге за њихово решавање.
За учешће на конференцији пријавило се 98 учесника са 78 реферата. Осим
домаћих, и велики број иностраних гостију представио је своје реферате.
То су били представници: Државног универзитета Вороњеж (Русија), Југозападног универзитета „Неофит Рилски“ (Бугарска), Правног факултета
Универзитета „Ст. Климент Охридски“, (Бугарска), Правног факултета
Универзитета Сакаруа (Турска), Правног факултета „Јустинијан Први“,
Универзитет „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), Факултета правних
наука Универзитета Доња Горица (Црна Гора), Немачке фондације за међународну правну сарадњу (IRZ).

Конференцију је отворио проф. др Саша Кнежевић, декан Правног факултета у Нишу. На пленарној седници учесницима су се обратили гости из
иностранства: проф. др Наталија Бутусова (Државни Универзитет Вороњеж, Русија), са темом „Уставно регулисање и практична примена јавне
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контроле у Русији“, др Вања Влкадинова (Правно-историјски факултет,
Југозападни универзитет „Неофит Рилски”, Благоевград, Бугарска), са
темом „Административна правда као средство обезбеђења легитимитета
у законодавној активности локалне самоуправе у Бугарској“ и доц. др Мустафа Јасани (Правни факултет, Универзитет Сакарyа, Турска), са темом
„Обим независне ревизије у турском компанијском праву: идеали и неиспуњена очекивања“. Након пленарне седнице, рад је настављен у пет сесија:
јавноправној, кривичноправној, међународноправној, грађанскоправној и
трговинскоправној, које су се истовремено одвијале на Правном факултету.

Јавноправна сесија окупила је највећи број учесника. Самим тим, и теме које
су привукле пажњу учесника ове сесије биле су разнородне и многобројне.
У средишту пажње био је Уставни суд и домети заштите коју он пружа.
Пажња је посвећена и положају шефа државе, парламента и независних
тела. Излагачи су указали и на моралну и правну контролу политике,
али и друштвену контролу рода. Поједини институти сагледани су и из
упоредноправне перспективе, попут француског модела Касационог суда
и утицаја који је имао на формирање Касационог суда у Србији у XIX веку.
Диверзитет у одабиру тема показали су и учесници кривичноправне
сесије. Они су, са једне стране, одабрали ванвременске теме попут положаја
кривичног законодавства и контролних инстанци у његовој примени,
временског важења кривичног законодавства или контроле рада полиције.
Са друге стране, поједини излагачи фокусирали су се на положај жртава,
кроз обраду кривичног дела прогањања, трговине људима и насиља у
породици.
Доминантна тема међу учесницима међународноправне сесије била је правосудна контрола у Европској унији. Пажњу је заокупио и положај општих
правобранилаца у архитектури правосуђа Европске уније.

Пре него што се прешло на актуелна питања, грађанскоправна сесија
пружила је ретроспективу различитих института од римског права и
мера контроле у брачном праву, преко својине као чиниоца права у XIX
веку до наслеђивања супружника у Војводини између два светска рата.
Учесници су тему научног скупа сагледали из различитих углова и кроз
призму различитих грана грађанског права, па је било тема блиских породичноправној, наследноправној, стварноправној, облигационоправној
и области грађанског процесног права.
Ни учесници трговинскоправне сесије нису били хомогени у погледу избора теме својих реферата. Један број њих определио се да обради тему
управљања и контроле европских структурних и инвестиционих фондова
или контроле јавног интереса у споразумима о јавно-приватном партнер226
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ству. У фокусу пажње излагача била су и питања из области буџетског и
пореског права, али и контрола коришћења ауторских дела у информатичком друштву и контрола извоза културних добара.
С обзиром на међународни карактер Конференције, радови аутора на енглеском језику биће објављени у монографској публикацији међународног значаја, док ће се радови аутора на српском језику наћи у посебној
тематској јединици овог научног часописа, Зборник радова Правног факултета у Нишу бр. 74/2016. Очекује се да ће квалитетни предлози, који
представљају истовремено производ теоријске анализе и емипиријског
истраживања, бити значајна смерница законодавцу у креирању будућих
законских решења.
Конференција је одржана под покровитељством Правног факултета, Универзитета у Нишу и Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Владе Републике Србије.
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