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Три институције заједнички организују Међународни научни скуп од 
посебног значаја: „Tрансформативне технологије: правни и етички 

изазови XXI вијека (Transformative Technologies: Legal and Ethical 
Challenges of the 21st Century". Скуп ће бити посвећен испитивању 

различитих дилема које се односе на правне и етичке аспекте 
трансформативних технологија у XXI вијеку.  

 

Скуп ће бити одржан 07. и 08. фебруара 2020. године на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци 

 

 

 



 
 

Тема и циљеви Скупа 

Међународни научни скуп од посебног значаја: “Трансформативне технологије: 

правни и етички изазови XXI вијека (Transformative Technologies: Legal and Ethical 

Challenges of XXI Century)” биће посвећен правним и етичким питањима узрокованим 

интензивним технолошким развојем. Развој нових технологија може узроковати 

корјените промјене у сфери друштвених и економских односа и довести до радикалне 

трансформације доминантних етичких ставова. Открића парне машине, жељезнице и 

електричне енергије већ су показала трансформативну снагу технолошког развоја, која 

је данас постала још наглашенија. Скуп ће се фокусирати на двије подтеме: правне и 

етичке дилеме проузроковане развојем дигиталних и репродуктивних технологија. 

Основне теме: 

1. Дигиталне технологије 

 Интернет, право и 

друштво 

 Вјештачка интелигенција 

 Blockchain 

 Паметни уговори 

2. Репродуктивне технологије 

 Вјештачка оплодња 

 Генетски инжењеринг 

 Људско клонирање 

 Људско побољшање

 

Предвиђени резултати Скупа 

Резултат Скупа биће објављивање зборника радова: “Transformative Technologies: Legal 

and Ethical Challenges of the 21st Century”. У Зборнику ће учесници Скупа моћи да 

објаве радове презентоване на Скупу. Достављени радови у пуном обиму, на 

енглеском језику или језицима јужнословенских народа, биће објављени након 

поступка рецензирања. Рок за достављање интегралне верзије рада је 01.04.2020. 

године. 
Позив 

Позивамо вас да учествујете на Међународном научном скупу од посебног значаја: 

“Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека (Transformative 

Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century)”, са презентацијом не 

дужом од 15 минута.  

Рок за достављање апстраката је продужен. Позивамо вас да апстракт на енглеском 

језику (или на језицима јужнословенских народа, са преводом на енглески језик) 

доставите до 20. децембра 2019. године. 

Више информација доступно је на интернет страници Скупа: 

http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka/ 
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