
 

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И НОВИ ПРАВНИ ИЗАЗОВИ 
 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ    

 

На Правном факултету Универзитета у Новом Саду ће се 3. и 4. октобра 2019. године 

одржати међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови. На 

скупу ће бити размотрена актуелна питања из различитих области. Организатори су 

посебну пажњу посветили изазовима тзв. информационог друштва. Главни уводничар у 

пленарном делу Конференције  ће бити проф. др Марко Илешич, судија Суда правде 

Европске уније у Луксембургу, известилац у чувеном случају Гугл против Шпаније (Google 

Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González - 

Judgment, reference for a preliminary ruling, Case C-131/12), који је имао кључну улогу  у 

настајању тзв. права на заборав (Right to be forgotten). Пресудом донетом поводом тог случаја је 

одређено да појединац има право да под одређеним условима захтева да се са интернета 

уклоне подаци који нарушавају његов углед у друштву. Сматра се да је то преседан којим је 

означен почетак увођења реда у области која дубоко задире у свакодневни живот великог 

броја грађана. Професор Илешич ће у оквиру излагања на тему Заштита личних податaка 

против слободе информисања (Personal Data Protection vs. Freedom of Information) говорити о још 

два повезана случаја у којима је био судија известилац, а поводом којих су пре неколико 

дана донете пресуде од једнако великог значаја за човечанство. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду је почаствован тиме што ће бити прва институција у свету, 

после Суда правде Европске уније, у којој ће проф. Илешич образложити своје ставове. Реч 

је о прворазредном догађају за правнике, за оне који се баве информационо-

телекомуникационим технологијама, медијима и др. Професор  Марко Илешич говори 

тринаест језика. На Конференцији ће излагати на српском. 

     

У оквиру Конференције ће се одржати три округла стола, у вези са темама које су посебно 

актуелне. Један од њих је од нарочитог значаја за регион. Реч је о својеврсном деканском 

форуму под називом Сарадња правних факултета у Југоисточној Европи. На њему ће декани 

двадесетак правних факултета из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и 

Србије, разговарати о сарадњи у области науке и високог образовања. Скуп је посвећен 

стотој годишњици Универзитета и Правног факултета у Љубљани (1919 – 2019). Други 

округли сто је организован поводом осам стотина година (1219 – 2019) од доношења 

Законоправила - номоканона Светог Саве,  који многи сматрају првим уставним актом 

Србије. На  скупу ће се водити дискусија о његовој правној природи и историјском значају. 

Трећи округли сто Климатске промене: природни и друштвени закони је 

интердисциплинарног карактера. У оквиру њега ће научници који се баве природним и 
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друштвеним наукама разговарати о стварним узроцима тих промена, о њиховим 

последицама и одговорима на изазове које оне доносе у сфери права. Скуп је посвећен 

чувеном климатологу Милутину Миланковићу (1879 – 1958).     

У пленарном делу и у оквиру 11 паралелних секција биће презентовано око шездесет 

реферата, који су посвећени различитим изазовима са којима се суочава човечанство, као 

што су: масовне миграције становништва; климатске промене; драматичан раст броја 

становника на планети и истовремена снажна депoпулација у појединим деловима света; 

драстично социјално раслојавање и раст неједнакости међу државама и унутар појединих 

држава; велике економске кризе; масовно коришћење информатичке и 

телекомуникационе технологије; нови облици компјутерског криминала; убрзани развој 

биотехнологије и др.    

Организовање Конференције је подржао Међународни научни одбор у чијем саставу су 

водећи европски правници који су током протеклих неколико деценија трагали за 

одговорима на нове правне изазове: проф. др Кристијан фон Бар (Christian von Bar), 

некадашњи руководилац Студијске групе за израду Европског грађанског законика и радне 

групе за израду Нацрта оквирних правила у области приватног права (Draft Common Frame of 

Reference); академик Лајош Векаш (Vékás Lajos), потпредседник Мађарске академије наука и 

руководилац радне групе која је израдила нацрт мађарског Грађанског законика; проф. др 

Мауро Бусани (Mauro Bussani), руководилац највећег европског научноистраживачког и 

развојног пројекта у области права Заједничко језгро европског приватног права (Common Core of 

European Private Law); проф. др Јан Лазар (Ján Lazar), некадашњи руководилац радне групе за 

израду Грађанског законика Словачке и др Никола Гавела (Nikola Gavella), професор емеритус 

Правног факултета Свеучилишта у Загребу. 

 

________________________ 

 

Конференција ће бити свечано отворена у четвртак 03.10.2019. године у амфитеатру 

Ректората Универзитета у Новом Саду, у 10 часова. Детаљан програм се налази на сајту 

Конференције ( www.conf.pf.uns.ac.rs ).  

Наставници и сарадници свих факултета и института у саставу Универзитета у Новом Саду 

могу без плаћања котизације  присуствовати пленарном делу Конференције и излагању 

проф. др Марка Илешича. Због ограниченог броја места у амфитеатру Ректората, молимо 

заинтересоване да се најкасније до 30.09.2019. године до 12.00 часова пријаве мејлом на 

адресу conf@pf.uns.ac.rs  

  

С поштовањем,  

Проф. др Душан Николић                     Проф. др Бранислав Ристивојевић             

Председник организационог одбора    Декан Правног факултета        

 

У Новом Саду, септембра  2019. године 
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