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ACTA DIURNA
Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 13, октобар / новембар 2006.

Свечани почетак студија прве болоњске
генерације
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очетак нове школске године је
на Правном факултету Универзитета у Београду по обичају
свечано обележен 2. октобра 2006.
године. Овога пута дочекана је прва
генерација студената која ће студирати по новом наставном плану,
у потпуности прилагођеном болоњском процесу. Највећи амфитеатар
V (Радомир Лукић) био је претесан
за све заинтересоване и нове бруцоше, којима је добродошлицу на студије права пожелео министар правде Зоран Стојковић.
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Декан проф. др Мирко Васиљевић је новим студентима рекао да
су „на правом месту“ – на Факултету који је током 165 година постојања био и остао лидер у правном образовању. То је образложио
подацима који говоре о дугој доброј традицији, као и истицањем
многих новина које је Факултет
направио у скорије време: од новог наставног плана, великих технолошких иновација за модерно
извођење наставе, проширених и
компјутерски опремљених читаоница, обогаћене библиотеке, уре-

90

80

70

60

50

40

30

20

10

ђене суднице за практичну обуку
и правних клиника, реновиране
зграде Факултета, до нових центара – Центра за запошљавање и
Алумни клуба, који ће окупити
дипломиране правнике нашег Факултета. Његове речи је пратила
богата видео презентација о Факултету.
Свечаност је, као и сваке године, улепшао својим уметничким
програмом академски хор „Обилић“ под сјајним диригентским
вођством проф. др Даринке Матић-Маровић. n

Изабрана нова управа Факултета

У
2

протеклих месец дана изабрана је нова Управа Правног
факултета Универзитета у Београду. У законом предвиђеном поступку предложен је као једини кандидат и тајним гласањем чланова
Наставно-научног већа поново изабран за Декана проф. др Мирко Васиљевић. Савет Правног факултета
је потврдио тај избор, као и предлог Декана да продекани у наредИздавач
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ном трогодишњем периоду буду
проф. др Љиљана Радуловић као
продекан за наставу, проф. др Александра Јовановић као продекан за
финансије и доц. др Миодраг Јовановић као продекан за научни и
стручни рад.
Забележено је да је у периоду
2004–2006. године, током првог
мандата декана проф. др Мирка Васиљевића, Факултет претпрео значајне измене, како саме зграде,
тако и наставног плана и програма. Усвојен је нови наставни план
академских студија, са три студијска програма (правосудноуправни, пословноправни и теоријскоправни), уз отворену могућност
увођења и нових, према систему
студија у три циклуса: 4+1+3 (додипломске академске студије, дипломске академске студије, докторске академске студије). Усвојени су
наставни програми за све предмете
новог наставног плана. У току првог мандата Управе пуну афирмацију су стекле специјалистичке студије – изведени су курсеви за
нотаре, право енергетике, право
ЕУ, буџетско право, акционарска
друштва-берзе-акције, стечајне управнике, а у припреми су курсеви
за корпорацијско управљање (заједно са IFC и Економским факултетом) и пореске саветнике. У при-

преми су и струковне трогодишње
студије из области безбедности и
тероризма.
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Донет је и низ општих аката Факултета. Усвојен је нови Статут, као
и нови Правилници о зарадама,
радним односима, систематизацији
радних места, итд.
Организовани су међународни
скупови на тему Развој компанијског права у ЕУ у сарадњи са Макс
Планк Институтутом из Хамбурга,
Србија пред изазовима суђења за
ратне злочине у сарадњи са мисијом ОЕБС-а и амбасадом САД,
Имликације Болоњског поцеса за
развој високог образовања у Југоисточној Европи, Legal and Political
Solutions to Disputes over Sovereignty
– from Kosovo to Quebec. Закључени
су споразуми о сарадњи са правним факултетима Универзитета
„Ломоносов“ из Москве, као и
правним факултетима универзитета у Атини, Пекингу, Ханг Џоу,
Бања Луци, Скопљу, Сплиту. Факултет је добио Темпус пројекат за
заједничке последипломске студије
у конзорцијуму са десетак других
европских факултета и института,
одржан је округли сто са Правним
факултетом у Сплиту (тема: Унапређење правних студија и система
правосудних испита). Продубљена
је и сарадња са домаћим институцијама: урађена су два пројекта са
Привредном комором Србије (Кодекс корпоративног управљања и
Кодекс пословне етике), закључени
су споразуми о сарадњи са Врховним судом Србије и Вишим трговинским судом Србије, организовано је заједничко саветовање
посвећено новом Закону о привредним друштвима у сарадњи са
Удружењем правника у привреди
Србије, закључен је уговор о суиздаваштву са „Службеним гласником“, закључен је уговор о пружању
правне помоћи са Управом царина.
У овом периоду основана је фондација „Радомир Лукић“, која је почела своју активност (награде најбољим студентима, прве стипендије
и наградни темати), основан је
Алумни клуб, интензивиран је рад
у Издавачком центру Факултета –
објављено је петнастак књига, об-
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јављен је први број међународног
часописа „Анали“, а оживљен је и
рад Општег семинара. Основани су
нови центри при Институту за
правне и друштвене науке: Центар
за едукацију и консалтинг, Центар
за право ЕУ, Центар за корпорацијско управљање, Центар за међународну сарадњу, Правосудни центар (који је организовао већ три
циклуса припремних течајева за
правосудни испит).
Организована је прослава 165.
годишњице Факултета, на којој су
присуствовали председник Владе
Републике Србије др Војислав Коштуница, министар правде и министар просвете и спорта, ректор Универзитета у Београду, представници
20 факултета и института из иностранства (Нанси, Хамбург, Москва,
Атина, Солун, Кошице, Пенсилванија, Марибор, Љубљана, Скопље,
Ријека, Сплит, Источно Сарајево,
Мостар, Подгорица, Бања Лука) и
земље (Нови Сад, Ниш, Косовска
Митровица, Крагујевац), представници дипломатског кора (укључујући амбасадоре Русије и Аустрије), правосудних институција
(председник Врховног суда Србије,
председник Уставног суда Србије,
председник Вишег трговинског суда и бројне судије) и релевантних
других домаћих институција (привредних комора, Комисије за хартије од вредности, министарстава,
агенција и др.). Тим поводом издата је монографија о Правном факултету, брошура о Факултету на
српском и енглеском језику и подлистак „Политике“ као редован додатак; одређен је 27. септембар као
Дан факултета, који ће се обележавати сваке године и који ће се славити као слава Факултета, која је
први пут организована 2006. године.
У овом периоду Факултет је значајно модернизован: уграђена је
видео презентациона опрема у
осам амфитеатара и једном семинару, а постављене су две електронске
табле на улазу. Извршена је замена
прозора на целој згради Факултета,
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реновиран је клуб наставника, обновљене су све три студентске читаонице и корисничка библиотека
са галеријама (проширење капацитета за око 300 места – укупно око
600 места) и око 200 прикључака за
компјутере. Уређена је студентска
компјутерска лабораторија са 25
корисничких компјутера, отворен
Центар за развој каријере (реконструисана бивша скриптарница),
први пут је реализован на Факултету „Дан каријере“ (уз учешће двадесетак водећих предузећа, банака,
осигурања и адвокатских канцеларија), а до сада је организована и
обука око 1.000 студената за коришћење правне базе података и
интернета. Уређене су нове просторије у сутерену (фотокопирница,
скриптарница и продавница сувенира са обележјима факултета), амфитеатар VIII је уређен као класична судница, уграђен је лифт и
тоалет за особе са хендикепом (за
сада једини на Универзитету), откривена је биста једног од водећих
предратних професора Слободана
Јовановића. Добијен је спор са клубом „Bona fides“ (који је дуго година плаћао занемарљиву закупнину,
без плаћања трошкова) и закључен
нови Уговор о закупу са тржишном
ценом и промењеном наменом Клуба. Уведена је забрана пушења на
Факултету, осавремењена је нова
интернет страница Факултета која
се редовно ажурира. Поново је покренуто издавање Acta diurna, издат
је Водич кроз Правни факултет (на
српском и на енглеском) и рекламна брошура Факултета. Почела је
продаја рекламног материјала Факултета (што јача идентитет Факултета и осећај идентификације и
лојалности, као што је то пракса
водећих светских факултета). Окречен је цео Факултет, промењен
паркет и обновљен намештај у семинарима и слушаоницама. Уводи
се електронска контрола држања
часова и присуства настави у свим
амфитеатрима и семинарима (са
електронским картицама свих наставника и сарадника и студената).
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Набављено је више од 100 компјутера (у току је замена ранијих са новим компјутерима нове генерације
са равним екранима за редовне и
ванредне професоре, а ускоро ће
их добити и доценти и асистенти).
Извршени су и бројни други радови на реконструкцији Факултета
(просторија за спремачице, гарсоњера за госте, магацински простор,
просторије за библиотечке раднике, мапа Факултета на улазу, терацо
ходници у приземљу, шалтер сала,
просторије администрације, хоблован и лакиран паркет у просторијама управе и сали за седнице, уређе-
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на је нова просторија за продекане,
нова студентска гардероба, итд.
Знатно су повећана и издвајања за
набавку књига за Библиотеку.
Циљеве нове Управе декан је дефинисао Програмом рада у којем
су као приоритети истакнути: акредитација Факултета, имплементација наставног плана и програма,
реформа администрације, унапређење електронских програма (за
пријаву испита, издавање уверења,
кадровску евиденцију, последипломске студије), развој Издавачког
центра и издавачке делатности,
стандардизација уџбеника, унап-
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ређење праксе студената, реконструкција Библиотеке, уређење паркинга, развој међународне сарадње,
кадровско снажење, реорганизација катедри у складу с новим наставним планом, унапређење метода наставе и евалуација наставника
и
сарадника,
очување
субјективитета Факултета, проширење извора сопствених прихода,
уређење магацинског простора
Библиотеке, прилагођавање спољног атријума Факултета за пушаче,
повећање примања запослених по
свим основама. n

Реновиран студентски клуб Bona Fides
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У

четвртак, 30. новембра 2006.
на Правном факултету Универзитета у Београду свечано је отворен реновирани клуб „Bona
fides“. Домаћин свечаности је био
декан проф. др Мирко Васиљевић,
који је овом приликом уручио пригодне поклоне пензионерима и запосленима који су посветили више
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од 20 и 30 година овој институцији.
Простор може да прими преко 150
гостију и значајно доприноси побољшању услова рада и боравка
студената на Факултету. „Ова свечаност је завршни чин прославе
165 година постојања и рада Факултета. Надам се да ће у овом клубу бити више прилике за спонта-
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5

ност и дружење,“ истакао је декан
отварајући клуб. Овом приликом
организовано је дружење свих наставника, сарадника и ваннаставних радника, као и пензионисаних
наставника и ваннаставних радника Правног факултета. n

Потписан уговор о сарадњи са више факултета
Универзитета у Београду

У

понедељак, 23. октобра 2006.
године на Електротехничком
факултету Универзитета у Београду потписан је Уговор о научно-техничкој, технолошкој, едукативној
и пословној сарадњи између Универзитета у Београду, Електротехничког факултета, Факултета организационих наука, Медицинског
факултета, Математичког факултета и Правног факултета Универзитета у Београду. Циљ овог уго-

вора је да се обезбеди амбијент у
коме ће се стварати материјална и
духовна култура информационог
друштва у Србији и региону, да допринесе да се постојећи и новостварани интелектуални потенцијал
претвара у интелектуални капитал,
као и да се обезбеди развој међународно конкурентне информационокомуникационе привреде мултидисциплинарним обједињавањем
институционалних, материјалних,

људских и финансијских ресурса и
да та привреда развија Србију и регион у информационо друштво.
БиТ ће пружати инфраструктурне и
стручне услуге Факултету са циљем
његовог повезивања са другим партнерима БиТ-а и што брже примене
нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на
тржишту. n

5

Научни скупови у иностранству

У

оквиру сарадње Секретаријата
за спровођење националне
стратегије реформе правосуђа Србије са Министарством правде Баварске 12. октобра 2006. године организована је студијска посета том
министарству у Минхену, у којој су
били проф. др Зоран Стојановић,
проф. др Милан Шкулић, госпођа
Живка Спасић, помоћник министра правде Републике Србије и госпођица Ивана Крпина, правни саветник на Twinning пројекту. Током
студијске посете српска делегација
је не само имала прилику да се детаљно упозна са немачким и баварским законодавством и праксом који се односи на државне испите за
правнике и стручно усавршавање
судија, државних тужилаца и адвоката, већ је остварила и посету наставним центрима за стручно уса-

Професор dr h.c. mult. Claus Roxin са професорима нашег Факултета
Зораном Стојановићем и Миланом Шкулићем
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вршавање правосудних кадрова
Баварске у Минхену и Фишбахбауу, те имала прилику да се упозна са
њиховом организационом структуром и кадровским и техничким
могућностима.
Проф. др Зоран Стојановић и
проф. др Милан Шкулић искористили су боравак у Минхену и за посету Правном факултету у Минхену и сусрет са проф. др Claus
Roxin-ом. Том приликом они су са
професором Роксином договорили
одређене облике сарадње што за
наш Факултет, као и за Катедру за
кривично право, има посебан значај имајући у виду углед који професор Роксин као водећи теоретичар кривичног права ужива данас
не само у Немачкој, већ и у свету.
GGG

6

У својству експерта Европске комисије, проф. др Стеван Лилић је у
октобру месецу боравио у Грузији у
оквиру пројекта Sector Study and
Project Design Rule of Law Georgia. У
оквиру тог пројекта проф. Лилић је
поднео реферат „Assessment Report
for Strategy and Action Plan for Civil
and Administrative Judicial Reforms in
Georgia“.
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жења „Слобода за животиње“ и
Центра за заштиту и унапређење
права животиња Удружења правници за демократију. Проф. Лилић
имао је презентацију на тему „Стање права животиња и њихова заштита у Србији“.
GGG
Асистент нашег Факултета Милош Живковић учествовао је 19. и
20. октобра ове године у раду 10th
Central European Covered Bond
Conference која је одржана у Кијеву,
Украјина у организацији Украјинског националног хипотекарног удружења УНИА и Удружења немачких Pfandbrief банака (Verband
Deutscher Pfandbriefbanken, VDP).
Конференција је била посвећена
проблемима издавања тзв. covered
bonds (покривених обвезница) на
основу хипотекарних пласмана банака, као средстава секјуритизације
и рефинансирања ових кредита у
региону Средње Европе. Асистент
Живковић је био панелиста на другом панелу Конференције, посвећеном ситуацији у државама које немају посебно законодавство о
„покривеним обвезницама“ и пред-
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ставио је тренутну ситуацију у српском законодавству и пракси који
се односе на регистре непокретности и хипотекарно право.
GGG
Професор др Бранко Лубарда је
20. и 21. новембра 2006. године у
Стразбуру, учествовао у раду конференције коју је организовао Савет Европе и Европска комисија,
посвећене односу корупције и демократије. Том приликом је изложио рад „Сукоб интереса и превенција корупције“, који ће бити
објављен у Зборнику радова, и
учествовао у изради закључака
Конференције.
GGG
Проф. др Милан Пауновић је,
као главни правни саветник Министарства спољних послова Србије,
предводио нашу делегацију на Петој скупштини држава уговорница
Римског Статута којим је формиран
стални Међународни кривични суд
чије седиште је у Хагу, а која се
одржала од 23. новембра до 1. децембра. 2006. године. У том својству

GGG
Проф. др Александра Јовановић
је учествовала на међународном
симпозијуму Corporate Governance
and the Free Society in European
Transition Countries који је одржан
од 1. до 4. октобра 2006. у Алпбаху,
Аустрија.
GGG
У организацији Verein Gegen
Tierfabriken (VGT) у Бечу је 14–15.
октобра 2006. године одржана The
South-East European Animal Rights
Conference. Међу бројним учесницима из региона и шире, Србију су
представљали представници Удру-

6

Проф. др Милан Пауновић на Петој скупштини држава уговорница
Римског Статута
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проф. др Милан Пауновић први је
говорио на генералној дебати Скупштине. Његово излагање се одно-
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сило на јачање сталног кривичног
суда као и на кораке које је наша
земља предузела у погледу импле-
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7

ментације обавеза које су проистекле из Римског Статута. n

Научни скупови у земљи

Н

а отварању годишњег скупа
„Судијски дани 2006“, који је
организовао Врховни суд Србије
од 8. до 12. октобра 2006. године,
декан Правног факултета у Београду проф. др Мирко Васиљевић
је, поздрављајући скуп, истакао значај независног судства и важност
озбиљног правничког образовања
за будућност правосуђа, указујући
при том на проблеме који угрожавају ове фундаменталне сегменте у
нашем друштву. Проф. др Сима Аврамовић је поднео уводни реферат
„Пут кроз историју правосуђа“, професор др Бранко Лубарда реферат
на тему „Европски радни стандарди
и Закон о раду Србије“, а проф. др
Зоран Томић је учествовао у раду
више сесија Управне секције.
GGG
1. и 2. новембра 2006. године у
Милочеру су одржани „Тужилачки
дани Црне Горе“ на којима је проф.
др Зоран Стојановић поднео два
уводна реферата. Први уводни реферат се односио на Закон о изменама и допунама Кривичног законика Црне Горе, а други на
Предлог закона о одговорности
правних лица за кривична дела.
GGG
У оквиру реализације пројекта
„Подршка демократској парламентарној пракси у Србији и Црној
Гори“ East-West Institute (EWPPP), у
организацији Европског покрета у
Србији (ЕПУС) из Београда и у сарадњи са Центром за демократску
транзицију (ЦДТ) из Подгорице, а
уз подршку Министарства иностраних послова Холандије, 3. новембра 2006.г. у Београду, одржан је ок-

ругли сто на тему ,,Парламентарна
сарадња у новим политичким условима“. Учесници скупа, посланици
Скупштине Републике Црне Горе,
народни посланици Скупштине
Србије, представници невладиних
организација и експерти из Холандије и Србије, водили су панел дискусије о темама: „ Успостављање
партнерства између скупштинских
одбора“, „Унапређење скупштинских законодавних капацитета
(скупштинска контрола полиције,
војске и тајне службе)“ и „Упоредна искуства по питању Устава“. У
уводном излагању, у оквиру панела
о уставним питањима, председник
удружења Правници за демократију, проф. др Стеван Лилић се, између осталог, осврнуо се на питања
мотива и легитимитета доношења
новог устава Србије, ревизионе и
референдумске процедуре, оцену
међународних посматрача и однос
међународног и домаћег права.
GGG
У организацији Друштва за античке студије Србије, а под покровитељством Министарства за науку
и заштиту средине Републике Србије, 3. и 4. новембра 2006. године у
Сремским Карловцима и у Сремској
Митровици одржан је међународни
научни скуп „Антика и савремени
свет“. Међу педесет учесника из
осам земаља (из Канаде, Русије,
Немачке, Белгије, Италије, Босне и
Херцеговине, Црне Горе и Србије),
другог дана скупа у Сремској Митровици, своје реферате изложили
су и проф. др Сима Аврамовић
(„Англосаксонизација античког права“), проф. др Жика Бујуклић („Forum Romanum као изазов за нова
истраживања“) и доцент др Во-

јислав Станимировић („Исламска
култура као мост између европске
антике и ренесансе“). Том приликом
проф. др Сима Аврамовић је и председавао сесијом археолошке и правничке секције.
GGG
Професор др Бранко Лубарда је
9. и 10. новембра 2006. године, на
позив Правосудног центра Врховног суда Србије, одржао предавање
„Правни положај државних службеника – упоредно и домаће право“.
GGG
Проф. др Стеван Лилић, као
правни експерт за швајцарски програм подршке општинама (MSP –
Municipal Support Program) водио је,
заједно са колегом професором Валтером Келином из Берна, „Радионицу о спречавању сукоба интереса“
на којој су размењена искуства
Швајцарске и Србије о законодавству и пракси спречавања сукоба
интереса, омбудсману и права грађана на слободан приступ информацијама од јавног значаја (Београд,
10–11. новембар 2006). У оквиру сусрета, проф. Стеван Лилић имао је
излагање на тему „Спречавање сукоба интереса локалних функционера“.

7

GGG
Са циљем да се јавност упозна са
стањем заштите права животиња у
Србији и акцијама и резултатима
акција невладиних организација у
креирању и унапређењу законских
аката за заштиту животиња, у организацији Удружења за заштиту и
права животиња „Слобода за живо-
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тиње“ и Центра за заштиту и унапређење права животиња, 23. новембра 2006. године у Медија
Центру у Београду одржана је конференција на тему „Можемо ли помоћи животињама?“ На конференцији су били присутни истакнути
национални и интернационални
представници удружења за заштиту
права животиња, између осталих,
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и председник Удружења „Правници
за демократију“ проф. др Стеван
Лилић са Правног факултета у Београду који је имао излагање на тему
„Стање права животиња и њихова
заштита у Србији“. У оквиру свог
излагања, проф. Лилић је, између
осталог, истакао да је стање заштите
права животиња у Србији још увек
на незавидном нивоу, али да наше
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законодавство иде у позитивном
смеру при решавању проблема права животиња, а посебно је указао
да је веома важно да се код људи
утемељи чињеница да животиње
нису предмет људског искориштавања, већ бића којима су потребна
права која гарантују биолошки опстанак и миран живот у заједници
са људима. n

Гости на предавањима

20.

8

8

октобра 2006. године гости Правног факултета Универзитета у Београду били су Сер
Малколм Рифкинд и Њ.К.В. Престолонаследник Александар II Карађорђевић. Сер Малколм Рифкинд је члан Краљичиног Савета и
посланик Енглеског парламента за
Кенсингтон и Челзи, који је своје
богато искуство стекао радећи на
многобројним политичким функцијама. Као Државни секретар за
Шкотску 1986. године постаје члан
Кабинета. Године 1990. постао је
Министар саобраћаја, а 1992. Државни секретар за одбрану. Од
1995. до 1997. године био је Секретар иностраних послова Велике
Британије. Био је један од четири
министра који су били у служби током целе владавине Маргарет Тачер
и Џона Мејџора. Године 1997. уведен је у достојанство Витеза (титула Сера) као признање за своје јавне заслуге.
Приликом боравка на нашем
Факултету Сер Малколм Рифкинд
је у амфитеатру V одржао предавање студентима прве године студија на тему: „Србија и Европска
Унија – транзиција правног система“. У веома информативном и
интересантном разговору Сер Малком Рифкинд је поделио са српским
студентима своје богато политичко
искуство и одговарао на многа постављена питања.
Током посете нашем Факултету
уважени гости су, у друштву ректора Универзитета у Београду

проф. др Дејана Поповића, доц. др
Миодрага Јовановића, продекана
Правног факултета, г-ђе Леде Го-

фас, извршног директора Фондације Престолонаследника Александра за културу и образовање и

Њ.К.В. Престолонаследник Александар II, Сер Малколм Рифкинд и
проф. др Дејан Поповић, приликом посете Правном факултету у Београду
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проф. др Љиљане Марковић, члана извршног одбора Фондације,
обишли Центар за развој каријере
Београдског Универзитета, који ће
свечано бити отворен на нашем
Факултету у децембру 2006. Пројекат оснивања Центра за развој
каријере БУ инициран је од стране
Фондације Њ.К.В. Престолонаследника Александра за културу и
образовање у сарадњи са Универзитетом у Београду и Универзитетом у Нотингему.
GGG
У оквиру пројекта „Правни капацитет за европске интеграције“ на
позив проф. др Стевана Лилића,
23. новембра 2006. године на Правном факултету у Београду гостовао
је доктор филозофије и права Christian Sailer, главни тужилац Међународног суда за заштиту права животиња у Женеви. У свечаној сали
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деканата на Правном факултету др
Sailer-а су примили продекан проф.
др Љиљана Радуловић, а био је присутан и проф. др Сима Аврамовић.
За студенте треће године др Sailer
одржао је предавање на тему „Достојанство животиња и људски закони“, и између осталог, истакао да
животиње треба да имају гарантовано право на достојанство и
примерен живот, указујући при
том да узгајање животиња у шталама мора бити уставом укинуто и
замењено држањем животиња на
начин који одговара њиховој врсти.
У свом излагању, др Sailer је посебно указао на значај смањења конзумирања меса међу људима, истичући, да јавни интерес за клање
животиња мора бити мањи, да људи полако морају да се дистанцирају
од исхране месом, као и да усвоје
вегетеријанску исхрану као облик
заштите животиња. Присутни сту-
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денти имали су прилику да поставе
питања предавачу, а громогласни
аплауз упућен Саилеру сведочи о
једном занимљивом и инспиративном предавању. n

Општи семинар

У

права Општег семинара Правног факултета и Управа Фонда
„Миодраг Јовичић“ организовали
су 16. октобра 2006. године свечаност поводом уручења награде
Фонда. Фонд „Миодраг Јовичић“ је
основан 2000. године са циљем да

9

9

очува успомену на академика Миодрага Јовичића и унапреди изучавање научних области којима се
он бавио – уставно право и политички систем.
Управа Фонда је, на предлог
стручног жирија који су чинили
академик Војислав Становчић,
проф. др Јовица Тркуља и др Ђурица Крстић, донела одлуку да награду за 2006. годину додели проф.
др Вучини Васовићу, редовном
професору Факултета политичких
наука Универзитета у Београду. О
делу професора Вучине Васовића
говорио је академик Војислав Становчић. Након тога, професор Васовић је одржао предавање на тему
„Глобализација и демократија“.
GGG
На позив бјељинске Народне
библиотеке „Вук Караџић“ одржана је 11. октобра 2006. годне трибина посвећена књизи проф. др Жике
Бујуклића, Forum romanum – Римс-

ка држава, право, религија и митови. О књизи су говорили проф. др
Јовица Тркуља, мр Светлана Мирчов, директор наше Библиотеке и
аутор. Они су истакли да су у нашој романистичкој литератури дела свеобухватнијег карактера веома ретка. Стога је проф. Бујуклић
направио прави подвиг јер је успео
да напише дело енциклопедијског
каркатера које код нас до сада није
постојало. Он је успео да постави
солидне претпоставке за научну
анализу и да задржи висок ниво
објективног и критичког приступа.
Проучио је обимну архивску грађу
о Forumu Romanumu, али и о историјским збивањима, економским,
правно-политичким и културним
противречјима римске државе, права, религије. Специфичним еклектичким и лексикографским приступом одсликао је сву комплексност
свакодневног живота, везану управо за место на коме се јавни живот
Рима најинтензивније одвијао. Ре-
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зултати до којих је проф. Бујуклић
дошао у свом раду представљају
допринос нашим научним сазнањима како од значаја за Forum
Romanum, тако и о кључним питањима историје старог Рима.
GGG
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Трећи састанак Општег семинара у новој школској години одржан
је 28. новембра 2006. у сарадњи са
Центром за самостални живот инвалида Србије, а у поводу предстојећег усвајања Међународне конвенције о правима особа са
инвалидитетом. Скуп је у име управе Факултета поздравио продекан доц. др Миодраг Јовановић,
изразивши спремност и задовољство Факултета да учествује у свим
активностима које промовишу
принцип једнакости људи. У својој
се речи посебно осврнуо на досадашње напоре Факултета, монтирање рампе на улазу Факултета,
посебног тоалета за потребе особа
са инвалидитетом, као и ЦД издања
за слабовиде студенте.
Најављујући уводничаре, проф.
др Јовица Тркуља је изнео обесхрабрујуће и онеспокојавајуће податке
о животу особа са инвалидитетом,
како у свету, тако и код нас, апострофирајући недопустиво игнорантски однос државе и јавности
према овој популацији. Први уводничар, Марија Антонијевић из Министарства иностраних послова,
говорила је о хронологији израде
Конвенције, чије се усвајање очекује у Генералној скупштини
Уједињених нација до краја 2006.

године, посебно указујући на активно учешће Србије у скоро двогодишњим преговорима и раду специјализованог ad hoc Комитета УН. У
име Министарства за рад, запошљавање и социјалне политике, скупу
се обратила Слађана Марковић, помоћник министра. Она се осврнула
на партнерски однос министарства
са организацијама особа са инвалидитетом, подршку њиховим акцијама и програмима, рад на усвајању
антидискриминативног законодавства, те стратегију владе Србије за период 2007. до 2015. г. у овој области.
О активностима и раду Центра за
самостални живот инвалида Србије
говорила је Горјана Гордић, посебно
се залажући за филозофију самосталног живота и неопходност заједничког деловања и окупљања свих
особа са инвалидитетом без обзира
на врсту инвалидитета.
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О садржини саме Конвенције говорио је Дамјан Татић, наш некадашњи студент, а сада представник
у преговарачком процесу при УН.
Указавши на неопходност промовисања равноправности и дефинисања инвалидности – физичких,
менталних, психичких и сензорних
оштећења – у оваквој врсти међународног документа, Татић је нарочиту пажњу усмерио на основна
начела Конвенције: поштовање достојанства, недискриминацију, право пуног учешћа у свим облицима
живота, политику једнаких могућности, приступачност, посебна права
жена и деце са инвалидитетом, подизање свести о питањима инвалидитета, једнакост пред законом и
једнак приступ правди, слободу од
тортуре, нехуманог и деградирајућег поступања, слободу од експлоатације, насиља и злостављања,
самосталност живота, хабилитацију и рехабилитацију, учешће у политичком и јавном животу, међународну сарадњу, и др. Најавио је и
формирање посебног Комитета УН
за права особа са инвалидитетом, и
усвајање Опционог протокола уз
Конвенцију, који ће омогућити индивидуалне представке против
свих земаља потписница Протокола.
Жива дискусија која је уследила
инсистирала је на још одлучнијем
померању са концепта заштите на
концепт равноправности особа са
инвалидитетом, у духу истинског
пледоајеа за њихову једнакост и
равноправност. n

Факултетски живот

Н

а седници Изборног већа од 2.
октобра 2006. године др Наташа Делић је поново изабрана у
звање доцента за научне области
Кривично право и Судска психологија. На истој седници мр Душан
Поповић изабран је у звање аси-

10

стента за научне области Право интелектуалне својине и Право конкуренције.
GGG
На седници Наставно-научног
већа од 2. октобра 2006. године до-

нета је одлука да се настава на мастер и докторским студијама у
школској 2006/2007. години организује у оквиру следећих модула:
Грађанскоправни модул, Пословноправни модул, Трговинскоправни
модул, Кривични модул, Правно-
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историјски модул, Међународноправни модул, Јавноправни модул,
Правно-економски модул и Правно-теоријски модул.

вршном поступку“, пред комисијом
у саставу: проф. др Верољуб Рајовић, проф. др Гашо Кнежевић,
проф. др Ранко Кеча.

GGG

GGG

Савет Правног факултета Универзитета у Београду је на својој
седници од 5. октобра 2006. године,
на предлог Наставно-научног већа
од 2. октобра 2006. године донео нови Статут Правног факултета Универзитета у Београду. Овај Статут је
донет у складу са новим Законом о
високом образовању и новим Статутом Универзитета у Београду, који
је Савет Универзитета у Београду усвојио 14. септебра 2006. године.
Нови Статут уређује организацију, начин рада, управљање и руковођење, као и друга питања од значаја за обављање делатности и рад
Правног факултета Универзитета у
Београду. Образовна и научна делатност Факултета уређена је на
принципу аутономије универзитета и академској слободи, у складу
са законом и Статутом Универзитета у Београду. На Факултету није
дозвољено политичко, страначко и
верско организовање и деловање, а
сви наставници, научници, сарадници, студенти и други учесници у
процесу високог образовања на
Факултету дужни су да унутар Факултета делују политички неутрално, о чему се стара Декан, који је
овлашћен да предузме мере које су
неопходне за спречавање кршења
ове забране, односно дужности.
Нови факултетски Статут представља значајну претпоставку која
би требало да омогући брже и потпуније укључивања нашег Факултета у европски образовни простор
и увођење низа новина које ће омогућити квалитетније и брже студирање.

Дипломирани правници уписани на Правни факултет Универзитета у Београду 1951. године, одржали су састанак генерације 6.
октобра 2006. године у сали за седнице на Правном факултету. Декан
Правног факултета Универзитета у
Београду проф. др Мирко Васиљевић поздравио је „златну генерацију“, а свечаност је пропраћена
пригодним коктелом.

GGG
6. октобра 2006. године асистентприправник Никола Бодирога одбранио је са одликом магистарску
тезу под називом „Приговор у из-

GGG

90

80

70

60

50

40

30

20

10

11

ковић, асист. мр Милена Ђорђевић,
асист. мр Бојан Милисављевић и
асист.припр. Јелена Јовичић. Из редова ненаставног особља Факултета, за чланове Савета изабрани су
Милош Сандић и Љубомир Вујовић. Додатно, Савет чине и представници које именује Влада Србије и представници студената. На
конститутивној седници Савета, за
председника Савета изабран је
проф. др Миленко Крећа, а за заменика председника проф. др Мирослав Милошевић.
GGG
У понедељак, 23. октобра 2006.
године декан Правног факултета
Универзитета у Београду проф. др

11

Свечано уручење одлука о избору и реизбору у Деканату

Октобра 2006. године тајним
гласањем чланова Научно-наставног већа за нове чланове Савета
Факултета изабрани су: проф. др
Миленко Крећа, проф. др Светислав Табороши, проф. др Радмила
Васић, проф. др Милан Шкулић,
проф. др Мирослав Милошевић,
проф. др Жика Бујуклић, доц. др
Наташа Делић, доц. др Добросав
Миловановић, доц. др Марко
Ђурђевић, асист. мр Милош Жив-

Мирко Васиљевић уручио је одлуке
о избору и реизбору и уговоре о
раду наставницима и сарадницима
нашег Факултета. Свечаном уручењу решења су присуствовали др
Небојша Јовановић (избор у звање
редовног професора за научне области Трговинско право и Саобраћајно право), др Ђорђе Лазин
(избор у звање редовног професора за научну област Кривично процесно право), др Војислав Станимировић (избор у звање доцента за
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научну област Општа правна историја), мр Светислава Булајић (реизбор у звање асистента за научну
област Уставно право); мр Балша
Кашћелан (избор у звање асистента за научну област Наследно право) и мр Душан Поповић (избор у
звање асистент за научне области
Правно интелектуалне својине и
Право конкуренције).
GGG
На седници Изборног већа од 30.
октобра 2006. године проф др Борис Беговић поново је изабран у
звање ванредног професора за научну област Основи економије (Политичка економија). На истој седници асистент др Моника Нинковић
изабрана је у звање доцента за научну област Грађанско процесно право, а мр Ненад Тешић, асистент-приправник, у звање асистента за научну
област Грађанско право – општи део
и Стварно право.
GGG
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Асистент приправник Владимир
Вулетић је у петак, 17. новембра
2006. одбранио магистарски рад
„Одговорност продавца за физичке
недостатке ствари у класичном римском праву“, пред комисијом у
саставу проф. др Антун Маленица,
проф. др Мирослав Милошевић и
проф. др Никола Мојовић.
GGG
На седници Изборног већа од 27.
новембра 2006. године проф. др
Драгица Вујадиновић изабрана је у
звање редовног професора за научну област Политичке и правне
теорије на Правном факултету Универзитета у Београду.
GGG
Током октобра и новембра 2006.
године изабране су нове управе факултетских Катедара. У наредном
мандатном периоду од три године
шефови катедара ће бити: Катедра
за грађанско право – проф. др Ве-
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сна Бесаровић (секретар Наташа
Петровић), Катедра за кривично
право – проф. др Зоран Стојановић
(секретари Јелена Јовичић и Иван
Ђокић), Катедра за Међународно
право и међународне односе –
проф. др Миленко Крећа (секретар
Бојана Јакшић), Катедра за јавно
право – проф. др Боривоје Шундерић (секретар Љубинка Ковачевић), Катедра за правну историју –
проф. др Мирослав Милошевић
(секретар Владимир Вулетић), Катедра за правно-економске науке –
проф. др Мирољуб Лабус (секретар
Чедомир Глигорић) и Катедра за теорију, социологију и филозофију права – проф. др Будимир Кошутић
(секретар Милош Здравковић).
У истом периоду формирана су
и друга радна тела и комисије Факултету. За управника Института
за правне и друштвене науке изабран је проф. др Ђорђе Игњатовић,
а за чланове Научног веће овог Института: проф. др Слободан Марковић, проф. др Милан Пауновић,
проф. др Гордана Илић-Попов,
проф. др Бранко Лубарда, проф. др
Радмила Васић, проф. др Ђорђе Лазин, доц. др Милена Полојац. За
управника Центра за пројекте института за правне и друштвене науке изабран је проф. др Светислав
Табороши, за секретара доц. др Рајко Јелић, а за пројект-менаџера Милутин Милојевић. Управник Центра
за право европске уније института
за правне и друштвене науке је
проф. др Гордана Илић-Попов, у
својству члана доц. др Бранко Ракић и асист. мр Душан Поповић,
секретар. За управника Центра за
корпоративно управљање изабран
је проф. др Мирко Васиљевић, а
асист. мр Вук Радовић за секретара.
Чланови библиотечког одбора су:
проф. др Данило Баста, председник, проф. др Емилија Вукадин,
проф. др Мирослав Милошевић,
доц. др Бранко Ракић, доц. др Наташа Делић, асист. мр Танасије Маринковић и асист. мр Вук Радовић.
Управник Центра за публикације је
проф. др Јовица Тркуља,а асист. мр
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Игор Вуковић секретар. Чланови
Издавачког одбора Центра за публикације су: проф. др Светислав
Табороши, проф. др Јовица Тркуља,
проф. др Ђорђе Игњатовић, проф.
др Драгица Вујадиновић, проф. др
Владан Јончић, проф. др Жика
Бујуклић и доц. др Марко Ђурђевић. Проф. др Дејано Поповић је
одређен за управника Мастер и докторских студија, проф. др Весна
Бесаровић за управника последиполомских специјалистичких студија из Права Европске уније,
проф. др Јовица Тркуља ѕа управника Општег семинара, а асист. мр
Светислава Булајић за секретара.
Проф. др Будимир Кошутић, је изабран за председника Управног одбора Фондације „Радомир Лукић“,
а проф. др Ратко Марковић, за
председника Скупштине Фондације. Уређивачки одбор билтена
Acta Diurna чине: доц. др Војислав
Станимировић, уредник, асист. мр
Милена Ђорђевић, секретар и Наташа Симовић, технички секретар.
Доц. др Гордана Павићевић-Вукашиновић је уредник факултетског
веб сајта, а Петар Павловић и Мира
Чатиповић, технички секретари.
Проф. др Драгица Вујадиновић, је
управник Лење школе Факултета, а
асист. припр. Иван Николић, секретар.
Чланови Комисије за акредитацију су: проф. др Драган Митровић, председник, проф. др Милан
Пауновић, проф. др Слободан Панов, проф. др Оливера Вучић, доц.
др Миодраг Јовановић, Милутин
Милојевић, асист. мр Милош Милошевић, секретар и представник
студената. Чланови Комисије за
статут су: проф. др Зоран Томић,
председник, проф. др Боривоје
Шундерић, асист. мр Милош Живковић, секретар и Миљко Ваљаревић. Чланови Комисије за уџбенике
су: проф. др Сима Аврамовић,
председник, проф. др Миленко
Крећа, проф. др Мирољуб Лабус,
проф. др Зоран Стојановић, проф.
др Боривоје Шундерић, проф. др
Гашо Кнежевић, проф. др Радмила
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Васић и асист. мр Бојан Милисављевић, секретар. Чланови Комисије за контролу квалитета наставе су: проф.. др Радмила Васић,
председник, проф. др Небојша Јовановић, проф. др Љиљана Радуловић,
проф. др Јасминка Хасанбеговић,
проф. др Мирослав Милошевић,
асист. припр. Наташа Петровић,
секретар и представник студената.
Чланови Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија су: проф. др Весна
Бесаровић, председник, проф. др
Стеван Лилић, проф. др Бранко Лу-
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барда, проф. др Љиљана Радуловић
и асист. припр. мр Душан Ракитић,
секретар. Чланови Комисије за упис
су проф. др Гордана Илић-Попов,
председник, проф. др Небојша Јовановић, проф. др Саша Бован, доц.
др Марко Ђурђевић, доц. др Зоран
Мирковић и асист. мр Александар
Гајић, секретар. Чланови Комисије
за израду правилника о испитима
су: проф. др Светислав Табороши,
председник, проф. др Сима Аврамовић, проф. др Љиљана Радуловић,
проф. др Владан Јончић, Миљко
Ваљаревић и асист. мр Душан Попо-
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вић, секретар. Чланови Комисије за
праксу студената су: проф. др Зоран
Стојановић, председник, проф. др
Зоран Томић, проф. др Ђорђе Лазин, асист. др Моника Милошевић и
асист. припр. Вања Бајовић, секретар. Чланови Дисциплинске комисије су проф. др Саша Бован, председник, доц. др Марко Ђурђевић,
доц. др Горан Илић, асист. припр.
мр Никола Бодирога и Љубомир
Вујовић. Проф др Марија Драшкић
је управник Правне клинике, а
асист. припр. мр Никола Бодирога,
секретар. n

Мастер, специјалистичке студије и нови курсеви

12.

октобра 2006. године почела је са радом Правна клиника за избегличко право и право
азиланата, као резултат сарадње
Правног факултета Универзитета у

Београду и канцеларије UNHCR-а у
Београду / UN High Commissioner
for Refugees. У раду клинике учествују студенти четврте године и апсолвенти Правног факултета Универзитета у Београду. Настава се
одвија једном недељно у виду двочаса. У другом семестру предвиђена је посета UNHCR-у и разним
другим институцијама које се баве

заштитом избеглица и азиланата.
Свим студентима који успешно
заврше програм биће додељен
сертификат. За најуспешније студенте постоји могућност учешћа на
међународном Moot court-у из
Права избеглица, похађање домаћих и регионалних семинара, као
и пракса у канцеларији UNHCR-а у
Београду.

menarbeit e.v. организовали су
једнонедељни курс Introduction Into
the European Union Law у периоду
од 23–27. октобра 2006. године.
Предавачи су били угледни професори из Немачке, Dr. Friedemann
Kainer и Dr.h.c. Helmuth Schroeter.
Свим студентима који су успешно
завршили курс уручен је сертификат.

GGG

GGG

Правни факултет Универзитета
у Београду, Центар за право
Европске уније и Deutsche Stiftung
fur Internationale Rechtliche Zusam-

Свечаност поводом почетка
школске 2006/2007. године на
дипломским академским студијама
(мастер) одржана је 28. новембра
2006. године у 17.00 часова у амфитеатру IV. Прву генерацију студената на мастер студијама поздравили
су проф. др Мирко Васиљевић,
декан Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Дејан
Поповић, ректор Универзитета у
Београду и проф. др Љиљана Радуловић, продекан за наставу. Свечаности је присуствовао и већи
број професора нашег Факултета.
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GGG
29. новембра 2006. године у конференцијској сали Правног факултета Универзитета у Београду свечано су отворене специјалистичке
струковне студије „Тероризам, ор-
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ганизовани криминалитет и корупција“ које наш Факултет ове године организује први пут. Бројне
званице, полазнике курса и представнике медија најпре је поздравио
декан проф. др Мирко Васиљевић,
а присутнима су се обратили и руководиоци курса проф. др Зоран
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Стојановић и др Драган Симеуновић, професор Факултета политичких наука. Међу бројним угледним
званицама које су увеличале свечаност отварања студија била је и
његова екселенција Jose Riera Siquier,
амбасадор Шпаније у Републици
Србији који је, поздравивши при-
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сутне, указао на велики значај оснивања овог курса који ће олакшати
укључивање Србије у европске токове безбедности, као и на значај и
могућности будуће међународне
сарадње у овој области. n

Темпус пројекат

26.

новембра 2006. године на
Правном факултету Универзитета у Београду носиоци
TEMPUS POGESTEI пројекта на
Факултету – проф. др Драгица Вујадиновић и проф. др Љиљана Радуловић, продекан за наставу, одржале су радни састанак са
представницом TEMPUS канцеларије у Београду, г-ђом Софијом Дукић. На састанку су разматрана актуелна питања и проблеми поводом

14

рада на POGESTEI пројекту. Констатовано је да се рад на силабусима
одвија квалитетно (највећи број
силабуса се и ради код нас на Факултету), а тим који се на нашем
Факултету припрема за извођење
наставе оцењен је као високо квалитетан, професионалан, мотивисан да се посао уради на најбољи
начин. Уз то је констатовано да
предстоји акредитација програма,
као важан задатак, који не зависи

Међународна сарадња

П

рви Регионални састанак Алпбах Иницијативних група
земаља Југоисточне Европе одржан

је у Београду од 3. до 5. новембра
2006. године уз учешће 16 представника Европског форума Алп-

Тамара Пупић, представник форума Алпбах за Србију, проф. др Александра
Јовановић, продекан и др Ерхард Бусек, координатор пакта за стабилност

14

директно од чланица TEMPUS
тима, већ од процедура акредитације високошколских програма у
Србији, у складу с новим Законом
о високом образовању. Додатно,
разматрани су начини интензивирања комуникације и сарадње са
факултетима у Франкфурту на
Одри, Салзбургу, Инсубриа-Комо,
Трст и другим члановима конзорцијума из ЕУ. n

бах из Румуније, Бугарске, Црне
Горе, БиХ, Косова, Македоније и
Аустрије. Последњи дан семинара у
потпуности је посвећен посети
Правном факултету Универзитета
у Београду, који је био успешан домаћин скупа, мада се сусрет одржавао у недељу пре подне. Учесницима семинара у просторији суднице
(амфитеатар VIII) се придружио и
др Ерхард Бусек, председник Европског форума Алпбах и Координатор Пакта за стабилност Југоисточне Европе, кога је примила проф.
др Александра Јовановић и проф.
др Драгица Вујадиновић. Представници нашег Факултета су са г.
Бусеком разговарали о облицима
будуће сарадње и размени студената. Проф. др Сима Аврамовић је
поздравио госте и истако велики
значај новоустановљене награде
„Млади Европљанин“ учеснику
традиционалног Такмичења у беседништву студената нашег Факул-
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тета, коју ће Форум Алпбах ове године доделити по други пут, са
уверењем да ће та награда постати
традиционална. Током сусрета
проф. др Стеван Лилић је одржао
предавање „Балкан у регионалном
контексту“, после чега је уследила
дискусија о могућностима младих
људи из земља Југоисточне Европе
да побољшају постојеће односе
кроз заједничку сарадњу у области
образовања. Учествујући у живој и
полемичкој дискусији др Е. Бусек
је, између осталог, истакао „да Европа, с једне стране, земље региона
не посматра појединачно, већ се гледа регионално тржиште у целини и
број потрошача, док с друге стране,
земље региона кроз прекограничну
сарадњу јачају економску ефикасност и уводе међународне стандарде
– међународна сарадња није опција,
већ предуслов успеха“. n
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др Ерхард Бусек у разговору са студентима у судници

Вести из библиотеке

С

усрет руководилаца правних
библиотека нашег региона је
одржан од 18. до 20. октобра 2006.
године у Марибору. Домаћин је био
по други пут Правни факултет
Универзитета у Марибору. Присутни представници библиотека су
највећу пажњу посветили начину
формирања Асоцијације правних
библиотека Југоисточне Европе и
након конструктивних договора
потписано је Писмо намере. Планирано је да Асоцијација буде формирано у јуну 2007. године у Неуму, с
тим што би руководиоци институција претходно потписали акт о
формирању Асоцијације. Ова Асоцијација би се касније прикључила
светској асоцијацији правних библиотека (International Association of
Law Libraries). Гост Сусрета је био
проф. др Холгер Кнудсен, претходни председник ове светске асоцијације. Вођени су и разговори о проширењу свих видова сарадње
између правних библиотека у региону, а одржана је и презентација
словеначке електронске правне ба-

зе Ius info, Lexis Nexis базе и Параграф нета. Наш Факултет је добио
као поклон могућност да три месеца бесплатно користи базу Ius info,
а домаћини су свима дали и вредне
поклоне у књигама. И гости и домаћини дугују захвалност спонзору
сусрета Пословном систему „Меркатор“, који је финансијском подршком омогућио угодан смештај и
боравак гостију и плодотворан рад
свих учесника.
GGG
Наши библиотекари су посетили
традиционални Сајам књига у Београду. Одабране су и предложене за
набавку релевантне публикације.
Приликом избора имало се на уму
да ћемо велики број уџбеника и других књига из области правних наука добијати редовно кроз поклоне
од нашег Факултета и Народне библиотеке Србије.
GGG

Скупштина Заједнице библиотека
универзитета у Србији одржана је
26. октобра 2006. године. Делегати
наше Библиотеке су били Светлана
Мирчов, Ивана Пајић и Вања Ерор.
На Скупштини су усвојени Извештај о раду Заједнице и План рада
за 2007. годину, као и документ Мисија, циљеви и визија Заједнице библиотеке универзитета у Србији, а
главна тема је била Статусна питања универзитетских и факултетских библиотека у светлу нових
Стандарда за акредитацију високошколских установа. Ови Стандарди
предвиђају да на сваких 500 уписаних студената институција запошљава два библиотекара и једног
књижничара, као и да библиотекари
учествују у обавезном информационом описмењавању студената. Доц.
др Миодраг Јовановић, продекан за
науку Правног факултета Универзитета у Београду, изабран је за делегата у Библиотечком савету Београдског универзитета.
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Управник Библиотеке др Светлана Мирчов је учествовала 10. и 11
новембра на научном скупу чији је
организатор био Филозофски факултет у Бања Луци. Она је говорила
о споју класичног и виртуелног библиотекарства и била гост Библиотеке Правног факултета у Бања Луци.
Боравак је искористила и за успостављање размене са Филозофским
факултетом у Бања Луци, јер он
објављује већи број периодичних и
монографских публикација значајних и за наше кориснике.
GGG
Најзначајнијем скупу библиотекара и библиографа Сусретима библиографа, који се одржавају у Инђији
већ 23 године, присуствовале су др
Светлана Мирчов, библитекар са-
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ветник и Ивана Пајић, виши библиотекар. За њих је овај скуп био од
изузетног значаја, јер се обе баве
библиографским истраживањима и
израдом библиографија. Светлана
Мирчов је имала излагање Библиотекарска деоница Милана Ђ. Милићевића, а поводом јубилеја – 175
година од рођења овог великана српске културе, науке и језика.
GGG
Фонд Библиотеке Правног факултета Унивезитета у Београду током
октобра и новембра 2006. године
обогатили су следећи дародавци:
Институције: Досије – ауторска
издавачка задруга; Народна библиотека Србије; Правна факултета Универзе в Марибору; Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу; Правни

90

80

70

60

50

40

30

20

10

факултет Универзитета у Сарајеву;
Фонд за хуманитарно право, Београд.
Појединци: проф. др Оливер Антић; проф. др Сима Аврамовић; др
Жарко Анђелковић; проф. др Данило Баста; проф. др Мирко Васиљевић; мр Светислав Р. Вуковић; Рајко
Голубовић; др Зоран Гудовић; мр
Малиша Ђукић; др Александар Б.
Ђурић; Alain d’Iribarne, Administrateur
de Maison des sciences de L’Homme,
Париз; проф. др Будимир Кошутић;
др Живко Лазић; проф. др Стеван
Лилић; проф. др Момир Милојевић;
др Светлана Мирчов; проф. др Зоран Стојановић; проф. др Мирјана
Тодоровић; проф. др Јовица Тркуља;
Вера Јанићевић; Драгутин Аврамовић; Марија Халупка. n

Награде и признања
16

Е

кономска комисија за Европу
Организације уједињених нација (OUN ECE) образовала је групу стручњака у области права интелектуалне својине, чији члан је
др Слободан Марковић, редовни
професор нашег Факултета. На
првом састанку групе одржаном
23. и 24. новембра 2006. године у
Женеви, проф. др Слободан Мар-

ковић једногласно је изабран за
председавајућег, са мандатом од две
године. Дужност председавајућег је
да координира рад групе која броји
око 30 стручњака, на извршавању
програма чије основе је одредила
Комисија. n

Дебатни клуб

Д

ебатни клуб Правног факултета отворио је нову дебатну сезону 16. октобра 2006, презентационом дебатом на тему „Овај дом би
снажно подржао уставни референдум“. У препуној осмици дебатери
су изнели многобројне аргументе
за и против, а актуелна тема је привукла и мноштво студената који су
имали прилику да изнесу сопствено мишљење. Након дебате, присутнима су се обратили мр Светислава Булајић и мр Танасије
Маринкoвић и разјаснили студен-
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тима многе појединости везане за
нови устав.
Већ следећег дана почела је дебатна сезона и дебатном клубу су
се прикључили нови полазници.
Термини у којима се у Forumu
Romanumu држе дебатне радионице почетног програма су уторак и
четвртак од 17 до 19 часова, док се
старији дебатери окупљају средом
од 19 до 21 час.
У међувремену, још једна актуелна тема привукла је Дебатни клуб
и 13. новембра 2006, у амфитеатру

V, одржана је јавна дебата на тему
„Овај дом би подржао аутоматско
изједначавање звања дипломирани
и мастер“. Овога пута гости су били
проф. др. Дејан Поповић, проф. др.
Мирко Васиљевић, проф. др. Бранко Ковачевић и проф. др. Сима Аврамовић, а дебати су у публици
присуствовали студенти не само
Правног, већ и Електротехничког,
Филозофског и других факултета
као и бројни новинари, уз директно укључење у Национални дневник ТВ Пинк“. Дебата је представ-
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љала увод у обраћање професора
студентима и показала се као одличан метод којим су, за кратко време, студенти додатно информисани
о теми о којој се много полемисало
у медијима. Након излагања про-
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фесора, студенти су поново добили
прилику да изнесу сопствено мишљење, а неки од њих су одлучили и
да се прикључе раду дебатног клуба.

Дебатни клуб ће наставити да
организује јавне дебате информативног карактера, па се професори
и студенти позивају да предложе
потенцијалне теме на: jovmitic@
yahoo.com. n

Милица Новаковић, Маја Миленковић и Вељко Грковић (респонденти), обучавани и предвођени
асистентима мр Иваном Крстић и
мр Танасијем Маринковићем, освојили су највећи број поена и победили на овом такмичењу. Уз то,
од свих такмичара, Милица Стојановић и Јована Стевовић су награђене за најбоље говоре међу апликантима, док је Милица Новаковић
посебно похваљена међу респондентима. Доказ успешности пројекта и
обучености наших студената било је
и то што им је др Славољуб Царић
понудио да сарађују са канцеларијом
правног заступника, што су они прихватили и већ почетком децембра
завршили свој први случај, припремивши одговор Републике Србије на
наводне повреде Европске конвенције за људска права.

Студенти Правног факултета у
Београду остварили су огроман успех освојивши треће место на
међународном такмичењу у симулацији суђења пред Међународним
кривичним судом. Екипу Правног
факултета чинили су студенти Катарина Доловић, Никола Марковић, Томислав Момировић и Дејан
Мраковић, предвођени асистентом-приправником Вањом Бајовић.
Такмичење је одржано у Пољској, у
периоду од 12. до 16. новембра
2006. године, а организовано је под
покровитељством Крајсове иницијативе из Берлина и Фондације
за узајамно разумевање.
И сам пласман у финале овог
такмичења представљао је велики
успех, имајући у виду да се међу
многобројним пријављеним европским факултетима у финале пласирало свега десет екипа. Селекција
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Moot Court

У

октобру месецу 2006. окончан
је вишемесечни пројекат „Симулација суђења пред Европским
судом за људска права “ који су организовали „Млади правници Србије “. У овом пројекту учешће су
узели студенти четири правна факултета у Србији, окупљени у
својим клубовима: „Слободан Јовановић “ (Правни факултет у Беoграду), „Радомир Лукић “ (Правни
факултет у Новом Саду), „Константин “ (Правни факултет у Нишу) и „Лицеј “ (Правни факултет у
Крагујевцу). Пројекат се састојао
од три дела. Студенти су најпре, у
периоду од фебруара до маја 2006,
пратили курс из Европског права
људских права. Затим су крајем
маја добили хипотетички случај
поводом којег су до 15. јула припремали представку против државе (апликанти), као и одговор државе на њу (респонденти). Пошто
су клубови разменили представке
и одговоре отпочела је последња
фаза пројекта – припрема за јавну
расправу, која је одржана 1. и 2. октобра у Новом Саду. Најбољи студенти четири клуба, подељени на
апликанте и респонденте, супротставили су своје аргументе пред
два трочлана већа, једним којим је
председавао др Славољуб Царић
правни заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права у Стразбуру и другим на
чијем челу је био Омер Хаџиомеровић, судија Окружног суда у Београду. Након јавне расправе и оцењивања поднесака размењених у
писменој фази поступка студенти
Клуба „Слободан Јовановић“ Правног факултета у Београду Милица
Стојановић, Јована Стевовић и Наталија Радошевић (апликанти) и

GGG
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Асистент-приправник Вања Бајовић и тим студената Правног факултета на
међународном такмичењу у Пољској
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је вршена на основу решења хипотетичког случаја пред Међународним кривичним судом, одн. задатак
студената је био да унапред проследе кратак есеј о правној аргументацији коју ће користити у оквиру одређене теме. Случај је био
подељен на десет тема које су се
односиле на, примера ради, надлежност Међународног кривичног
суда, однос статута и Резолуције
којом се држављани одређене
државе изузимају из надлежности
суда, одговорност оптужених за
ратне злочине, питање заштитних
мера и репарације и сл. Свака екипа је унапред добијала три теме у
оквиру којих ће имати улогу тужиоца, одбране и представника
оштећених. Задатак студената је
био да припреме излагање у складу са улогом и темом која им је додељена, док је четврти студент,
члан екипе, био судија, односно
члан петочланог судијског већа.
Поред правне аргументације везане за задату тему, која је унапред
припремана и на основу које је вршена селекција тимова, студенти
су пре самог такмичења имали и
дводневне реторичке тренинге са
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победницима међународних дебатних такмичења, чији је првенствени циљ била припрема за јавни
наступ. О томе како су наши студенти савладали постављене задатке највише говори постигнут
успех, односно освојено треће
место, иза тимова правних факултета из Украјине (Кијев) и Немачке (Келна). Председник трочланог
жирија био је проф. др Герхард
Верле (Gerhard Werle), шеф Катедре за кривично право на Хумболтовом Универзитету у Берлину.
По повратку за Београд, декан
Правног факултета, проф. др
Мирко Васиљевић примио је студенте, честитавши им на постигнутом успеху.
GGG
Почетком октобра 2006. године
године отпочеле су припреме пете
генерације студената нашег факултета за учешће на међународном такмичењу из Међународног
привредног и Арбитражног права
– Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Као и
претходних година доц. др Владимир Павић и асист. мр Милена
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Ђорђевић припремаће наше студенте за ово престижно такмичење, на којем се ове године пријавило преко 170 правних факултета
из целог света.
Од преко 30 заинтересованих
студената, изабран је тим од њих
15 који ће учествовати у првој
фази овог такмичења и представљати наш Факултет у писању
тужбе на основу датог чињеничног стања.
Успеси нашег Факултета претходних година на овом такимчењу
утицали су да ове године на адресу нашег Факултета стигну бројни
позиви са свих страна света за заједничке припреме за ово такмичење. Тако је наш Факултет позван
да учествује на припремном турниру у Минхену, Леувену, Сан
Дијегу итд.
Право је задовољство видети да
се наш Факултет у години у којој
прославља 165. година свог постојања, и на овај начин вратио на
мапу најреномиранијих факултета
Европе и света, што потврђују све
чешћи успеси и других moot тимова нашег Факултета. n

Forum Romanum

16.

октобра 2006. године гост
клуба Forum Romanum је
био један од највећих живих грчких песника, класик савремене грчке књижевности Тито Патрикије,
носилац многих грчких и светских
књижевних награда, који је истовремено по професији правник и
адвокат. Овај сусрет Форум је организовао у сарадњи са Друштвом за
неохеленистичке студије Србије. У
представљању госта су учествовали преводиоци његових дела на
наш језик, проф. др Ксенија Марицки – Гађански (која је председник поменутог Друштва) и песник
Иван Гађански, као и почасни председник Форума, проф. др Обрад
Станојевић, а састанку је присуст-

18

вовао и већи број старијих чланова
Форума.
У занимљивом разговору о свом
опусу Тито Патрикије је истакао у
коликој мери су правничко образовање и начин мишљења допринели
његовом књижевном стваралаштву. Гост је говорио и о својим
животним искушењима која су такође утицала на његов поглед на
свет и стваралаштво, укључујући
околност да је са 16 година током
Другог светског рата у Атини био
осуђен на смрт, изведен на
стрељање и био спашен стицајем
околности у последњем тренутку,
као и Достојевски. Левичар по опредељењу, из Грчке је био прогнан
за време владавине хунте, па је бо-

равио у Паризу и Риму, када је постао и сарадник у организацијама
УНЕСКО и ФАО као социолог, што
представља још једну професију
овог изузетног човека који течно
говори све важније светске језике и
представља великог пријатеља српског народа. Гост је био импресиониран атмосфером и разговором са
члановима Форума, као и сусретом
са нашим другим колегама које је
после састанка упознао у факултетском клубу на пријему поводом
доделе награде „Миодраг Јовичић“
проф. др Вучини Васовићу, која се
одржавала у исто време када и вече
овог истакнутог грчког песника и
правника.
GGG
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3. новембра 2006. године, у просторијама Клуба љубитеља римског
права и антике Forum Romanum одржано је вече поезије. Традицију
започету пре више од три деценије
наставиле су нове генерације чланова. Ово вече поезије се по нечему разликовало од оних претходних, одржаваних у римским тогама
и светлости свећа. Овога пута своје
песме и приче читали су наши професори, др Војислав Станимировић
и др Бранко Ракић, али и студенти
– истакнути беседници, стари форумаши, чак и бруцоши. Још једном се показало да бити правник
значи бити свестран.
GGG
10. новембар 2006. године у оквиру Клуба Forum Romanum посвећен је сећању на нашу летос преминулу професорку Римског права
др Јелену Даниловић (в. In memoriam у претходном броју Acta diurna). Састанак старих и младих чланова Форума није био замишљен
као класични комеморативни скуп,
него су о једној од најомиљенијих
професорки говорили њени нека-
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дашњи студенти и млађе колеге.
Скуп је отворио и топлим речима
се присетио професорке Даниловић почасни председник Форума
проф. др Обрад Станојевић, који је,
уз проф. др Драгомира Стојчевића,
са њом провео најдуже време као
колега са предмета. У име Научног
друштва Србије, чији је она била
члан, у име Копаоничке школе природног права, али пре свега у својству личног пријатеља, о проф. Даниловић је потом говорио наш
професор академик Слободан Перовић. У веома лично интонираном и
пригодном тону своја сећања на
професорку Даниловић је изнео
проф. др Жика Бујуклић, који је био
њен дугогодишњи асистент и пријатељ. У име Правног факултета у
Подгорици и њених ученика ван територије Србије захвалност професорки Даниловић је изразила др Невенка Богојевић, професор Римског
права на подгоричком Правном факултету. Најзад, неколико сличица
из живота проф. Даниловић је евоцирао садашњи председник Форума
проф. др Сима Аврамовић, који је
пренео жаљење ректора Универзитета у Београду проф. др Дејана По-
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повића и декана нашег Факултета
проф. др Мирка Васиљевића што
због службених путовања нису били
у стању да присуствују овом скупу.
Остатак вечери је протекао у дужем
неформалном разговору свих присутних и присећањима на разне догађаје и истицању разноврсних аспеката раскошне личности пок.
професорке др Јелене Даниловић.
GGG
Од 7. до 16. новембра 2006.
године чланови клуба Forum Romanum предвођени доц. др Војислaвом
Станимировићем борaвили су на
екскурзији у Египту. Поред неколико незаборавних дана проведених
у чувеном летовалишту Шарм елШеик, посебну драж овог путовања
представљала је посета Каиру. Поред
обиласка сфинге и пирамида у Гизи
и Каирског музеја, студенти су се
упознали и са коптском четврти и
најважнијим грађевинама из Средњег века (Алабастерна џамија и
Саладинова цитадела). Поред тога,
студенти су имали ретку прилику да
виде Суецки канал и остатке некадашњег синајског ратишта. n
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четвртак, 16. новембра 2006.
године представници British
Council су посетили Правни факултет Универзитета у Београду и поставили штанд за комуникацију са
студентима о услугама и активностима које су намењене студентима
и њиховом академском усавршавању. Циљ посете је упознавање
студената Правног факултета са могућностима за стицање сертификата међународно признатих ‘Cambridge ESOL’ испита, а у складу са
Меморандумом о сарадњи који је
British Council потписао са Министарством просвете и спорта Републике Србије. Поред наведеног,
представници British Council су
разговарали са студентима о културним и другим активностима
које ова установа организује.

GGG
Награда из „Фонда Ненад Ефтимовски“ додељена је 20. новембра
2006. године Милошу Стевановићу,
дипломираном правнику. Управни
одбор Фонда, који чине чланови
Катедре за правно економске науке
Правног факултета Универзитета у
Београду, једногласно је предложио
Милоша Стевановића за додељивање ове награде, с обзиром на његов изванредан успех током студија, посебно из правно-економске
групе предмета. Настављајући традицију дугу већ 20 година, госпођа
Драгица Ефтимовска, оснивач фонда из 1987. године, је на пригодној
свечаности уручила награду Милошу Стевановићу, а присутнима се
обратио и шеф Катедре за правно-

економске науке, проф. др Мирољуб Лабус.
GGG
Управни одбор Фондације „Радомир Д. Лукић“ на седници одржаној 27. новембра 2006. г. донео је
Одлуке о додели стипендија и
једнократне материјалне помоћи за
једанаест студената и млађих научних радника Правног факултета
Универзитета у Београду за школску 2006/07. Ценећи све пристигле
пријаве, а пре свега материјално
стање кандидата, просечну оцену
током студирања и остале услове
из конкурса, Управни одбор Фондације доделио је годишње стипендије за девет редовних студената
IV године Правног факултета. Добитници стипендија су Радан Туру-
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дић, Бојана Мићовић, Миљана Живадиновић, Јадранка Нинић, Ивана
Маринко, Владимир Марковић,
Јаков Аврамовић, Ненад Портић и
Роберт Јовић. Једнократну материјалну помоћ Управни одбор Фонда-
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ције доделио је за објављивање
магистарске тезе Дејану Девићу, а
за део постдипломске школарине
Вуку Васиљевићу. Свечано потписивање Уговора о стипендирању и
додели једнократне материјалне по-

моћи у присуству Декана, чланова
Управног одбора Фондације и
студената обавиће се 11. децембра
2006. године. n

Почело је незаборавно – бачким
доручком на Цвејином салашу, па
онда пут Карађорђева.
Вожња фијакером, разгледање
ергеле и Музеја коњарства употпуњују добро расположење.

У наставку пута вожњом кроз
ограђено ловиште кренуло се ка
Бачу, месту по којем је читава област добила име.
Обилазак три историјска споменика у пратњи водича – моћне тврђаве из XIV века, Фрањевачког самостана из XII века и православног
манастира Бођани из XII века, а посебно срдачан пријем у удружењу
жена „Колевка Бачке“, оставили су
изузетан утисак.
Долазак у ловиште „Плавна“ обележен је малом шетњом и посматрањем дивљих свиња у ловишту.
Након оваквог изненађења, следило је ново. На уласку у ловачки дом
„Војводина шуме“ чекају нас дероњски тамбураши. Уз ловачке специјалитете и музику, певало се до
касно у ноћ. n
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ише од 60 наставника, сарадника и ваннаставних радника
Правног факултета кренуло је
крајем октобра на једнодневни излет према Карађорђеву, Бачу и ловишту Плавна.
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