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P o z i v  
 

za predlaganje izlaganja i radova za godišnju znanstvenu konferenciju 
Akademije pravnih znanosti Hrvatske  

 

koja će se održati u Mostaru, 24. i 25. listopada 2019. godine.   

 

Tema godišnje znanstvene konferencije 2019. godine, sukladno odluci Predsjedništva i Znanstvenog vijeća, 
bit će  

 

Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: Aktualne 
teme 

 

Akademija smatra jačanje znanstvene suradnje s pravnim fakultetima i drugim institucijama pravne znanosti 
u susjednim zemljama jednim od prioriteta svojeg djelovanja. Na prethodnim skupovima već su sudjelovali 
pravni znanstvenici iz drugih zemalja te značajno unaprijedili perspektivu hrvatske pravne znanosti. 
Akademija je otvorena za suradnju sa svim institucijama koje se bave pravnim obrazovanjem i znanošću u 
drugim zemljama. O održavanju godišnjeg znanstvenog skupa 2019. godine postignut je dogovor s Pravnim 
fakultetom Sveučilišta u Mostaru.  

Akademija posebno poziva pravne znanstvenike i s drugih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, ali i drugim 
susjednim zemljama, da se pridruže znanstvenoj suradnji u raznim formama koje smatraju prikladnima, a 
naročito izlaganjem na godišnjim skupovima. 

Suradnja pravne znanosti je moguća u svim znanstvenim disciplinama i u svim temama. Želja nam je da se 
za sudjelovanje prijave svi koji imaju želju dati doprinos toj suradnji. Posebno se apostrofiraju pitanja 
ustavnopravnog temelja, razvoja međunarodnog prava, europeizacije tijekom i nakon procesa pristupanja 
Europskoj uniji, globalizacije i utjecaja na pojedina područja prava i pravne discipline, implementacije prava 
kroz pravosuđe i sustave javne uprave, odnos prava i društva i prava i politike. Ova su područja navedena 
samo indikativno te je također moguće prijaviti izlaganje koje bi se bavilo drugim temama u okviru svih pravnih 
disciplina i onih koje se bave pitanjima utjecaja na stvaranje i provedbu prava.  

Pozivamo sve članove i suradnike Akademije i druge pravne znanstvenike, ovaj put naročito pravne 
znanstvenike iz Bosne i Hercegovine, da prijave svoj rad koji analizira i znanstveno obrađuje neku od 
relevantnih tema za godišnju znanstvenu konferenciju Akademije pravnih znanosti Hrvatske koja će se 
održati na Pravnom fakultetu u Mostaru 24. i 25. listopada 2019. godine.  

 

Prijave prijedloga tema traju do 15. svibnja 2019. godine. 

 



 

 

 

 

Odabir radova izvršit će Znanstveno vijeće Akademije pravnih znanosti Hrvatske na prijedlog 
Organizacijskog i programskog odbora Znanstvenog skupa. Na isti način će se utvrditi i program godišnjeg 
znanstvenog skupa. Obavijest o odabiru bit će poslana do 31. svibnja 2019. godine.  

Odabrani radovi predaju se prije održavanja skupa, a trebaju biti pripremljeni sukladno uputama za objavu 
radova u Godišnjaku Akademije pravnih znanosti Hrvatske, o čemu će autori odabranih radova biti dodatno 
obaviješteni. Autor koji ne bude u stanju predati rad prije održavanja skupa moći će ga predati i naknadno, o 
čemu će biti obaviješten tijekom održavanja skupa u Mostaru.  
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