
  
 

 

                                                                                             Јануар  2020. год. 

Поштовани/а, 

 

Удружење правника у привреди Србије, на седници Управног одбора, 

одржаној 24. децембрa 2019. године, донело је одлуку о приступању 

организационим припремама за XXIX Сусрет правника у привреди 

Србије, који се одржава у радном делу од 25. (понедељак) до 27. 

(среда) маја 2020. године на Златибору, у хотелу „Мона“. 

 

Основна тема Сусрета: 

 

 

 „ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНО СУДСТВО“ 

са уобичајним  тематским областима: 

 

привредна друштва, привредна друштва и уговори, корпоративно 

управљање, банке и привредна друштва, управа и привредна друштва, 

осигуравајућа дрштва, привредна друштва и тржиште хартија од 

вредности,  конкуренција и привредна друштва, интелектуална права и 

привредна друштва, радно и социјално право и привредна друштва, 

инвестициони фондови, пореско право и привредна друштва, задруге и 

привредна друштва, стечај привредних друштава, ликвидација 

привредних друштава. 

 

Реферат треба доставити најкасније до 20. априла 2020. године 

електронски на посебну адресу за достављање радова: 

casopis@pravniciuprivredi.org.rs. За све остале информације можете 

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

 

Да би били објављени, реферати морају добити две позитивне 

анонимне рецензије. Организациони одбор посебно истиче обавезност 



аутора да реферате у свему припреме према новоусвојеном упутству 

за ауторе, које се налази на сајту Удружења, 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 реферата биће објављен у научном часопису „Право и 

привреда“ (у првом, другом, трећем или четвртом овогодишњем броју), 

док ће преостали реферати бити објављени у Зборнику радова, који ће 

бити издат уочи Сусрета. Уредништво часописа „Право и привреда“ 

самостално одлучује који ће радови бити објављени у часопису. Остали 

радови који добију две позитивне рецензије биће објављени у Зборнику 

радова. 

 

Радови који пристигну до 20. фебруара 2020. године могу бити 

објављени већ у првом овогодишњем броју „Права и привреде“ (бр. 

1/2020). 

 

Реферати који не испуњавају све наведене услове, кореферати са 

више од два кореферента и реферати који не добију две позитивне 

рецензије, не објављују се. 

 

 

 

 

Уз колегијалне поздраве, 

 

                                                              ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 


