РЕЧ УРЕДНИКА И ДЕКАНА
„Гласник права“ је први електронски (on-line) научно-стручни часопис из
области права и сродних друштвених наука у Републици Србији, чији је оснивач
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет).
Наследник је часописа „Гласник“ (1977-1992), односно „Гласник права“ (19921997), који су излазили у штампаном облику. Уредништво новооснованог
часописа намерава да задржи садржинско и концепцијско усмерење његових
претходника, као и да промовише и унапређује оне вредности које су одликовале
„Гласник права“ осамдесетих и деведесетих година прошлог века, а то су:
оригиналност, квалитет, научна утемељеност и аргументованост.
„Гласник права“, обучен у ново, „електронско“ рухо, отворен је према
правним стручњацима из земље и иностранства. Објављује научне и стручне
чланке из области права и сродних друштвених наука, научне критике, полемике
и осврте, као и остале прилоге из свакодневног правног и друштвеног живота.
Будући да је „Гласник права“ факултетски часопис, сасвим је природно да се
адекватна пажња поклони радовима студената основних, мастер и докторских
студија. Семинарски радови студената, који су оцењени највишим оценама,
објављиваће се у посебном одељку часописа, који је искључиво за то намењен.
Научни и стручни чланци и остали прилози могу се објавити на српском
(ћирилица или латиница), енглеском, немачком, француском и руском језику.
Уредништво ће подстицати ауторе да објављују своје радове на страним језицима,
обзиром да је себи поставило циљ да се „Гласник права“ укључи у европску и
међународну академску заједницу и да, у не тако далекој будућности, постане
часопис међународног значаја. Из тог разлога одређени број чланова Уредништва
чине еминентни правни стручњаци из иностранства, који су се љубазно одазвали
позиву Уредништва и Факултета.
„Гласник права“ се обраћа широком кругу читалаца, а у првом реду онима
који се баве правом у теорији и пракси. Међутим, неретко ће се догађати да
интересовање за часопис покажу и посленици у друштвеним наукама сродним
праву, обзиром да ће Уредништво настојати да се објављују и радови из области
социологије, историје, економије и других друштвених наука.
Уредништво и Факултет су преузели обавезу да се старају о уредном
објављивању часописа, који ће убудуће излазити три пута годишње. Сви
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заинтересовани аутори из области права и сродних друштвених наука, у земљи и
иностранству, имају отворен позив да пишу радове за „Гласник права“,
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