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ACTA DIURNA
Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 24, децембар 2008 – фебруар 2009.

Свечаном академијом обележено пола века
од смрти Слободана Јовановића

П

равни факултет Универзитета у Београду је 11. децембра
2008. године обележио пола века од
смрти једног од својих најистакнутијих професора и вишегодишњег
декана, Слободана Јовановића
(1869–1958). Свечана академија одржана је у амфитетатру који носи
име овог великана наших друштве-

них наука, а започела је на посебно
дирљив начин, гласом самог Слободана Јовановића, будући да је у
овој нарочитој прилици емитован
снимак Јовановићевог обраћања
Југословенима у Латинској Америци од 1943. године.
Госте Правног факултета, који
су до последњег места испунили

амфитеатар „Слободан Јовановић,“
поздравио је декан Правног факултета, проф. др Мирко Васиљевић.
Декан је говорио о најзначајнијим
подацима из биографије Слободана Јовановића и активностима које
Правни факултет предузима са искреном жељом да очува сећање на
свог великог професора. Своје об-

Поштоваоци Слободана Јовановића и његовог дела испунили су до последњег места амфитеатар
који носи име овог истакнутог професора и вишегодишњег декана Правног факултета
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Учесници академије слушају снимак Јовановићевог говора од 1943. године

раћање проф. др Мирко Васиљевић
завршио је следећим речима: „Надам се да и данашњом академијом
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широко отварамо врата, како то и
доликује институцијама које трају
и дају, за свестрану и критичку
расправу о делу Слободана Јова-
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новћа, које, расуто у стотине библиографских јединица и до сада
недовољно познато широј правничкој и друштвеној јавности, свакако
заслужује посебну пажњу наше науке, како би тиме постало незаобилазни део нашег културног наслеђа
и темељна одредница нашег културног обрасца. Дуг који имамо према
овом корифеју нашег Факултета нећемо испунити само објављивањем
његових књига и организацијом
оваквих и сличних академија, али
ћемо га испунити ако, уз то, непрестано уносимо у свој лични и заједнички посао колико год можемо
− истрајности, истинољубивости,
правдољубивости, искреног патриотизма и самопрегора који је наш,
у свему, велики професор Слободан
Јовановић уносио у своја дела.“
Свечана академија настављена
је излагањима академика проф. др
Чедомира Попова, проф. др Мила
Ломпара, проф. др Данила Н. Басте
и проф. др Ратка Марковића, који
су настојали да осветле различите аспекте необично богате, преко

Садржај
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шездесет година стваране, научне и
списатељске делатности Слободана
Јовановића.
Академик проф. др Чедомир Попов говорио је о Слободану Јовановићу као историчару или „писцу
историје“, како је сам Јовановић
волео да каже не би ли се „превентивно одбранио од евентуалних
замерки да је своје историографско
дело оптерећивао државно-правним питањима и да је зато занемаривао нека методолошка правила
историјске науке“.
У говору академика проф. др Попова било је речи и о критици Јовановићеве објективности у оцењивању људи и догађаја и о примедбама
које су упућиване оригиналности
Јовановићеве историографије, а
које су, по оцени академика проф.
др Попова, неосноване, будући да
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је „испуштано из вида да и добра
компилација, избором и немеханичким спајањем чињеница, те
прецизношћу и јасноћом излагања
постиже меру оригиналности. А
код Јовановића је, и кад компилира, та мера високо добачена. Он је,
наиме, историју умео да разуме и
мисли, а не само да описује“. Посебно место у говору академика проф.
др Попова заузеле су Јовановићеве
студије, огледи и књиге из историје
Србије, које „представљају јединствену целину синтетичког карактера и тумачења историје Србије, од
абдикације кнеза Милоша до краја
династије Обреновић“. Академик
проф. др Попов говорио је и о Јовановићевом мајсторском портретисању историјских личности и
најзначајнијим аспектима његовог
бављења европском и светском ис-
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торијом и историјом политичких
доктрина. Иако, због ограниченог
времена за излагање, није било могућности за представљање свих аспеката историографског дела Слободана Јовановића, академик проф.
др Чедомир Попов успео је да покаже зашто и многи савремени историчари користе, имитирају, па, и
поткрадају Слободана Јовановића.
„То је највеће признање аутору
отишлом још пре 50 година са овог
света: његово дело живи“, закључио
је академик проф. др Попов.
У наставку академије, др Мило
Ломпар, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у
Београду, говорио је о Јовановићевој љубави према књижевности и,
из ње проистеклим, књижевним
и позоришним критикама и огледима из књижевности. Истакнуто

3

Отварање академије поводом 50-годишњице смрти Слободана Јовановића
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место у говору професора Ломпара
заузела је анализа Јовановићевог
мајсторства лепог и јасног писања,
по којем је Јовановић у нашој науци био без премца, и којим је допринео стварању тзв. београдског
стила.
У излагању под насловом „Правни теоретичар Слободан Јовановић“, др Данило Н. Баста, редовни
професор на Правном факултету
и дописни члан САНУ, осветлио
је Јовановићево бављење општим
питањима права. Истакавши да

Обраћање декана Правног факултета, проф. др Мирка Васиљевића

4

је Јовановић у правној димензији
свога дела обједињавао правног теоретичара и правног писца, проф.
др Баста одлучио је да говори само
о Јовановићевој правној теорији.
Стога је у излагању посебно осветљено Јовановићево гледиште
о неодвојивости државе и права
и његов позитивистички поглед
на субјективна јавна права, а, затим, анализирано занимљиво и

Академик проф. др Чедомир Попов говорио је о Слободану Јовановићу као писцу
историје

4

важно питање: „да ли се Јовановићево схватање о субјективним
јавним правима може навести у
прилог ставу да је он био либералан државноправни теоретичар
или се пак тим схватањем, обрнуто, може подупрети суд да његова
теорија државе и права није била
либерална?“ У одговору на ово
питање, проф. др Баста је истакао
да Јовановићева теорија државе и
права, укључив и онај њен део који
се односи на субјективна јавна права, сасвим одудара од покретачких
идеја и главног смера класичног либерализма, али да је, с друге стране, у Јовановићевој теорији приметна тежња да се субјективним
јавним правима, нарочито личној
слободи, осигура истакнуто место.
„Слободан Јовановић, додуше, није
био либерални мислилац у правом
смислу речи, али је несумљиво био
либерално настројени теоретичар.
Друкчије се не би могао означити
онај ко је на државу гледао као на
модерну правну организацију која
својим грађанима признаје субјективна јавна права и гарантује њихово делотворно остваривање. До
индивидуалне слободе Јовановићу
није било мање стало него теоретичарима либерализма, али је он
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Беседа проф. др Мила Ломпара носила
је наслов „Слободан Јовановић и
књижевност“

ту слободу искључиво видео у оквиру државе и као њен производ“,
беседио је проф. др Баста. Своје излагање, проф. др Баста завршио је
закључком да је Слободан Јовановић учитељ правног позитивизма
у његовом најбољем издању, незаобилазан за нашу теорију права и
писац велике правне културе, чије
нам мисли и данас, несмањеном
снагом, могу служити као путоказ.
О Слободану Јовановићу као
уставноправном писцу говорио
је редовни професор Правног факултета, др Ратко Марковић. Своје
излагање проф. др Марковић уоквирио је личним утисцима задовољства због прилике да говори о
једном делу стваралаштва Слободана Јовановића, за који се ни сâм
Јовановић није довољно потрудио
да га истакне и који није обухваћен његовим сабраним делима.
Проф. др Марковић је поделио са
присутнима да се радује што му је
поверено да учествује на академији
прилогом о Јовановићу као конституционалисти, најпре стога што
је „Слободан Јовановић чаробњак
речи, он о било чему да пише, ре-
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чима ствара беспрекорну, савршену лепоту“, а, затим, и што се „о
Слободану Јовановићу понајмање
писало као о уставноправном писцу, премда је он за свог радног века
био професор уставног права“. Као
уставноправни писац Слободан Јовановић је проучавао прошле и за
његова века важеће уставе Србије
и обе Краљевине јужних Словена,
али се бавио и уставним уређењем
страних земаља, пре свега Енглеске
и Америке. Према проф. др Ратку
Марковићу, Слободана Јовановића
као уставноправног писца обележава његово схватање устава и уставотворне власти и посебно схватање уставног права као науке о
уставним прописима. У том смислу, проф. др Марковић закључује
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да је „издићи овако схваћено уставно право на научну висину готово
недостижан подвиг, који је ипак извео Слободан Јовановић“. А могао
га је извести јер је поседовао три
врлине: снагу логичког мишљења,
одличну теоријску спрему и невероватно обимна упоредноправна
сазнања, као и вештину писања, закључио је проф. др Марковић.
Сваки од говорника истакао је
неку врлину научног и списатељског рада Слободана Јовановића –
велику ерудицију, систематичност,
врхунски стил – што је у неколико
наврата илустровано пригодним
одломцима из дела Слободана Јовановића, које је читао Милан Михаиловић, глумац позоришта „Атеље
212“. n

5

Проф. др Ратко Марковић одржао је говор под насловом „Слободан Јовановића као
уставноправни писац“, док је излагање проф. др Данила Н. Басте носило назив
„Правни теоретичар Слободан Јовановић“

Научни скуп о Предлогу статута АП Војводине

Н

аучна расправа о Предлогу
статута АП Војводине одржана је 1. децембра 2008. године на
Правном факултету Универзитета
у Београду. Повод за организовање
скупа представљало је утврђивање

Предлога статута АП Војводине,
којим је Скупштина Војводине прихватила, без значајнијих измена,
Нацрт статута АП Војводине, иако
је у јавној расправи која је вођена о
овом нацрту изнет низ критичких

оцена, укључујући оцену о његовој
супротности с Уставом и законима.
У том смислу, настала је потреба да
се још једном, свестрано и темељно,
размотре правне недоумице које се
отварају овим нацртом, посебно
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стога што је, достављањем Предлога статута Народној скупштини
Републике Србије на претходну
сагласност, отпочео завршни чин у
поступку доношења највишег покрајинског акта.
Скуп је отворио декан Правног
факултетa, проф. др Мирко Васиљевић, истакавши да је „организацијом научног скупа о Предлогу
статута АП Војводине, Правни
факултет, не одређујући се у овој
ствари страначки и политички,
без обзира на то што би правнополитичка природа самог предмета расправе могла да има и такве
конотације, желео да снагом свог
ауторитета и историјске и професионалне легитимације, остави
свој ‘белег’ у историји, одређујући
се искључиво струковно и професионално. Није на нама да ‘вагамо’
шта ће од струке бити прихваћено
у једном надасве политичком процесу усвајања овог акта, али јесте
на нама као одговорним професионалцима, посебно онима којима
је то професионална вокација, да
своје струковно виђење не пропуштамо кроз оптику политичког
опортунизма, већ само кроз оптику
струковног суда. Само тако вршимо своју мисију научног посленика
који се науком бави као организованом критичком сумњом, а не као
својеврсном апологетиком“.
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Доц. др Зоран Лончар, декан проф. др Мирко Васиљевић, продекан проф. др
Миодраг Јовановић, др Тамаш Корхец и проф. др Ратко Марковић на научном
скупу о Предлогу статута АП Војводине

У наставку скупа, пристуни
су били у прилици да чују уводна излагања др Тамаша Корхеца,
секретара за управу и прописе у
Извршном већу AП Војводине, др
Зорана Лончара, доцента Правног
факултета Универзитета у Новом
Саду и др Ратка Марковића, редовног професора Правног факултета
Универзитета у Београду. Као уводничар био је најављен и мр Светозар Чиплић, министар за људска и
мањинска права у Влади Репблике
Србије, али је у последњи час стигло његово извињење за изостанак
са скупа.
Први уводничар, др Тамаш Корхец изнео је основне аргументе у
прилог Предлога статута AП Војводине. Он је најпре говорио о правној природи и правној снази статута, истакавши да је, према његовом
тумачењу одредби Устава, статут
атипичан правни акт, највиши пропис аутономне покрајине који има
делимично и конститутивни карактер, а не „обичан“, или у најмању
руку атипичан подзаконски акт. Др
Корхец је говорио и о неким, у јавности често оспораваним, одредбама Предлога статута, оценивши да
је већина приговора неоправдана и

да Устав и закони могу бити протумачени на начин да допуштају уграђивање одговарајућих одредби у
Предлог статута.
Према дневном реду научног
скупа, други је говорио доц. др
Зоран Лончар, који се у свом излагању критички осврнуо на Предлог
статута и анализирао више одредби којима се може приговорити да
нису у сагласности с Уставом и неким, за организацију државне власти, најважнијим републичким законима. Доц. др Лончар је посебно
указао на одредбе Предлога статута које би Војводини омогућиле да,
проглашењем Статута у покрајинској Скупштини, добије суштинске
елементе државности, које никако
не би могла да има на основу Устава, као јединица територијалне аутономије у оквиру Србије.
Проф. др Ратко Марковић је у
критичком осврту на Статут извео
два закључка: да је Статут знатно „пробио“, проширио материју
регулисања и да се није држао уставне дефиниције статута, све у
настојању да што је могуће више
наликује уставу; да је у жељи да
истакне посебност Војводине тамо
где ње нема, створио основ за на-
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стајање једног паралелног правног
система правном систему државе,
чиме је дошао у супротност с Уставом и законима. Тиме је он престао бити подзаконски акт, што по
Уставу једино јесте, и постао нека
врста квази-устава, како по обиму
регулисања, тако и по начину регулисања, које је често изричито противно Уставу и важећим законима.
У другом делу скупа, вођена је
дискусија у којој су учествовали
проф. др Коста Чавошки (Правни
факултет), проф. др Владан Кутлешић (Мегатренд универзитет),

проф. др Слободан Самарџић (Факултет политичких наука), доц. др
Владан Петров (Правни факултет),
доц. др Дарко Симовић (Криминалистичко-полицијска академија),
асист. др Танасије Маринковић
(Правни факултет) и други, док
су уводничари реаговали на неке
изречене коментаре. Дискусију су
обележили превасходно критички
тонови.
Радови са скупа објављени су
у Зборнику „Предлог статута АП
Војводине“, као прва књига у Библиотеци „Аргументи“ Издавачког

центра Правног факултета Универзитета у Београду. Редактор Зборника је проф. др Ратко Марковић,
који је и члан уређивачког одбора,
заједно са проф. др Миодрагом
Јовановићем, доц. др Владаном
Петровим и асист. др Танасијем
Маринковићем. Аутори радова
објављених у Зборнику су: проф.
др Тамаш Корхец, доц. др Зоран
Лончар, проф. др Ратко Марковић,
проф. др Коста Чавошки, проф. др
Владан Кутлешић, доц. др Владан
Петров, доц. др Дарко Симовић и
проф. др Милан Јовановић. n
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Свечано обележен Дан Светог Саве

Д

ан Светог Саве свечано је
обележен на Правном факултету Универзитета у Београду, у
присуству великог броја угледних
гостију, студената и запослених на
Факултету. Прослава је започела
свечаном академијом у амфитеатру „Радомир Лукић“, настављена је
уручењем награда и диплома, а завршена је, у истом амфитеатру, такмичењем студената у беседништву.
Свечана академија отворена је
„Химном светом Сави“ и другим
пригодним песмама, које је извео
хор „Обилић“ АКУД „Крсмановић“, са диригентом проф. др Даринком Матић Маровић. Пристуне
је најпре поздравио декан Правног факултета, проф. др Мирко

Васиљевић, честитајући школску
славу. Обраћајући се новој генерацији дипломираних правника,
Декан је, уз честитке поводом Савиндана, упутио и честитке за успешно окончање школовања, са
„вером да је Србија − иако уморна
од понављања већ виђеног, од испразних говора, од оних који иза
себе не остављају ништа, али испред себе, и даље, цртају каријере, од својих националиста, али и
својих глобалиста, од недостатка
перспективе − срећна што је оволико младих људи оспособљено
за улазак у професионалну арену“.
Декан проф. др Мирко Васиљевић
је искористио присуство угледног
госта, државног секретара Минис-

8

Са свечане прославе Дана Светог Саве

8

тарства правде Републике Србије,
да позове државне структуре, пре
свих Министарство правде, које је
за наше студенте професионално
најважније, да младим правницима пруже могућност да покажу и
примене знање стечено на Правном факултету. Проф. др Мирко
Васиљевић завршио је свој говор
следећом поруком студентима:
„Желим да верујем да смо вас образовали тако да свој професионални
суд и налог професионалне савести
стављате изнад свих других налога
– нема тог налога који ви треба да
учините − био то налог партије, ове
или оне невладине организације,
ове или оне локалне заједнице −
који је старији, који је јачи од про-
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Беседа о светом Сави професора др Жике Бујуклића

фесионалног суда. Само ако тако
уђете у своју професионалну вокацију, исправићемо уморну Србију
и упутити је путевима за које она
има капацитета“.
После поздравне речи декана
Правног факултета, присутнима
се обратио господин Слободан
Хомен, државни секретар Министарства правде Републике Србије.
Подсетивши се студентских дана
проведених на Правном факултету, господин Хомен је изразио уверење да ће нова и будуће генерације
дипломираних правника Правног
факултета имати значајну улогу у
развоју правног система Републике
Србије. Таква очекивања посебно
се односе на реформу правосуђа,
на усклађивање српског права са
правом Европске уније и на усвајање и примену низа нових правних прописа, укључујући кодификацију грађанског права. Све су то
задаци чијем успешном обављању
може допринети, управо, Правни
факултет Универзитета у Београду,
закључио је господин Хомен.
Посебно свечан тон традиционалној прослави Дана Светог Саве
дала је „Беседа о светом Сави“ др
Жике Бујуклића, ванредног професора Правног факултета. Иако се о
светом Сави може говорити као о

оснивачу и првом архиепископу самосталне цркве, књижевнику, дипломати или ктитору православних
манастира, проф. др Жика Бујуклић одлучио се да у својој беседи
говори о великом доприносу који
је свети Сава има за развој српског
права. Пред текстом „Номоканона“
(Законоправило, Крмчија), проф.
др Бујуклић подсетио је присутне
да је свети Сава, након што се 1219.
године изборио за аутокефалност
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Српске православне цркве, поставио правила организовања црквеног и световног живота српској
држави. Подаривши својој земљи
Номоканон, који својим обимом и
систематичношћу може да засени
многе средњевековне правне акте,
свети Сава је постао „први законодавац у области црквеног и грађанског права“, закључио је проф. др
Жика Бујуклић.
Након поздравних говора, светосавске беседе и уметничког програма академског хора „Обилић“,
уследио је други, једнако свечан,
део прославе Дана Светог Саве.
Реч је о додели награда и похвалница најбољим студентима Правног
факултета. За студента генерације
проглашена је Нина Кршљанин,
студенткиња која је 26. јуна 2008.
године, са својих 20 година, завршила основне студије са просечном оценом 10,00. Као најбољем
студенту на правосудном смеру,
колегиници Кршљанин додељена је
и награда из фонда „Др Драгољуб
Атанацковић“.
У овој нарочитој прилици, награде из фондације „Алан Вотсон“
додељене су ауторима најбољих
студентских радова на тему „Прав-

9
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Прослави је присуствовао велики број угледних гостију, а студенте је поздравио
државни секретар Министарства правде Републике Србије, г. Слободан Хомен
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Декан уручује награде студенту генерације, Нини Кршљанин, која је са својих 20
година у року завршила основне студије права са просечном оценом 10,00;

ни транспланти и први српски устав од 1835. године.“ Прву награду
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тима Ани Костић, Игору Чанди и
Николи Вујачићу. Посебна похвалница уручена је уреднику интернет
сајта ове фондације, студенту Виктору Милосављевићу.
У наставку свечаности, 154 студента основних студија са просечном оценом преко 9,00 добило је
похвалнице за постигнут одличан
успех у претходној школској години. Нема сумње да ће се ове прославе са радошћу и поносом сећати
и 400 дипломираних правника, 2
магистра и 26 специјалиста, којима су свечано уручене дипломе о
стеченом високом образовању, односно академском називу магистра
или специјалисте. Доделом диплома окончана је свечана академија, на којој смо се подсетили да,
захваљујући делима светог Саве,
надахњујући се његовим идејама,
можемо да стварамо квалитетнију
садашњост и будућност. n

Одржано XV студентско такмичење у
беседништву

У

организацији Правног факултета и Центра за беседништво
Institutio oratoria, 27. јануара 2009.
године одржано je XV такмичење
студената права у беседништву.
Ова традиционална манифестација
изнова је привукла велики број љубитеља лепе речи. Програм, који је
водио доц. др Војислав Станимировић, започео је пригодним песмама
у извођењу хора КУД „Цветковић“
предвођеног диригентом Дијаном
Цветковић. Присутнима се најпре
обратио декан Правног факултета, проф. др Мирко Васиљевић, са
речима добродошлице и поруком
да се на Правном факултету, лепа
реч, која осваја свет или би требало да осваја свет − негује, устоличује, афирмише и промовише као
основно оружје правника, чему доприносе и сви они који већ 15 година са радошћу прате такмичење
у беседништву.

10

добио је студент Младен Тишма,
док су похвалнице уручене студен-

90

Публику је срдачно поздравио
и проф. др Сима Аврамовић, констатујући са поносом да је факултетско такмичење у беседништву

постало нека врста бренда Правног факултета и препознатљив
догађај у нашој престоници. Овогодишње такмичење, према ре-

Свечано отварање овогодишњег такмичења у беседништву
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чима проф. др Аврамовића, није
облежио само мали јубилеј, већ и
потпуно подмлађен беседнички
тим, који је стрпљиво припремао
доц. др Војислав Станимировић, уз
помоћ вишегодишњег победника
такмичења у беседништву, Николе Селаковића. Иако подмлађен,
такмичарски тим, припреман је на
најбољој традицији Центра за беседништво, која се, својим великим
делом, везује за његовог оснивача,
професора др Обрада Станојевића.
Говорећи о великом доприносу
проф. др Обрада Станојевић развоју реторике на нашем Факултету,
али и у правно-пословним школама и на другим правним факултетима у Србији, Скопљу и Бања
Луци, проф. др Сима Аврамовић је
истакао да се од професора др Обрада Станојевића могло научити да
говор мора имати интелектуалну
заснованост и да говорништво није
исто што и глума, али и то како
треба откривати и гајити таленте
међу студентима. Захваливши се на
лепим речима, проф. др Станојевић
је саопштио своју одлуку да организацију такмичења у беседништву препушта млађима и затим се
подсетио неких најупечатљивијих
тренутака, занимљивих гостију и
даровитих учесника са факултетских такмичења. Први део програма
завршен је подсећањем на оне који
су свесрдно подржавали и помагали беседнике Правног факултета. Проф. др Сима Аврамовић је
најпре призвао сећање на покојног
драмског уметника, Љубу Тадића,
што је публика поздравила на начин који је овај истакнути глумац
највише волео, громогласним аплаузом! Посебна признања, реторичке хрисовуље (хрисовуље беседништва), додељене су пријатељима
и дугогодишњим члановима жирија факултетског такмичења − адвокату Вељку Губерини, проф. др
Љиљани Мркић-Поповић и драмском уметнику Браниславу Лечићу.
Присутнима се обратио и студент
Драгутин Ненезић, који је у краткој
беседи о хуманитарној акцији „Ос-
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Декан проф. др Мирко Васиљевић са оснивачима Центра за беседништво и
такмичења у беседништву, проф. др Обрадом Станојевићем и
проф. др Симом Аврамовићем

мех на дар“ поделио са присутнима
потресне утиске који су обележили
студентску посету Косову и Метохији и позвао све људе доброг срца
да подрже студентску акцију и помогну онима којима је помоћ најпотребнија.
У наставку програма уследио
је најузбудљивији део, наступ
такмичара. 13 студената такмичило
се у три категорије − слободна тема,
задата тема и импровизација, а, ове
године задате теме биле су „Право или правда“ и Сократова мисао
„Ко уђе у брак – кајаће се, ко не уђе
– кајаће се“. Након пригодног програма, који је извео женски хор Пожаревачке гимназије „Лазарице“,
и беседе Заге Савић, победнице
такмичења у беседништву Правнопословне школе у Београду, проглашени су победници XV студентског
такмичења. Њих је изабрао жири у
саставу: др Љиљана Мркић-Поповић, редовни професор Факултета
драмских уметности у Београду,
Бранислав Лечић, драмски уметник (председник жирија), проф. др
Мирко Васиљевић, декан Правног
факултета, Војкан Недић, председник Адвокатске коморе Београда,
Ратомир-Рале Дамјановић, књи-

жевник и рецитатор и професори
др Обрад Станојевић и др Сима
Аврамовић. Гласовима жирија и
публике за укупног победника
овогодишњег такмичења изабран
је Филип Бојић, студент IV године
основних студија, који је наступио
у категорији слободна тема, и у тој
категорији освојио прву награду.
Победничка беседа била је посвећена страдањима која су обележила нашу националну историју и
истовремено славила живот, што је
колега Бојић исказао речима: „Има
ли шта лепше него да се умре за Србију? Има, господо, да се за Србију
живи!“ Прва награда у категорији
задата тема припала је Милошу
Јанковићу, студенту III године, док
је у категорији импровизација прва
награда припала Александру Јовановићу, студенту I године. Другу
награду за беседу на слободну тему
освојио је Александар Томовић (IV
година), док је у категорији импровизација награђен Гордан Трифуновић (апсолвент). У категорији
„задата тема“ додељене су две друге
награде – Јелени Пашајлић (IV година) и Браниславу Стојановићу
(III година). Трећу награду освојио
је Лука Томић (апсолвент), у кате-
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горији импровизација и Ксенија
Николић (II година), у категорији
слободна тема. За говор посвећен

друштвеном значају промена, студенткиња Ксенија Николић добила
је и награду „Млади Европљанин“,

коју додељује Европски форум
Алпбах. n

Видео-конференција
„Правничко образовање и интернет“

У

склопу обележавања 50 година
од смрти Слободана Јовановића, 11. децембра 2008. године одржана је прва видео-конференција
у којој су учествовали представни-

12

ци нашег Факултета и представници Правног факултета Сафолк
Универзитета у Бостону (Suffolk
University Law School). Конференцију „Правничко образовање и ин-

тернет“ водио је професор Томас
Кениг (Thomas Koenig), који је у зимском семетру боравио на Правном
факултету у Београду као Фулбрајтов стипендиста, изводећи наставу
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Обраћање професора из Бостона нашим наставницима и студентима путем видео-линка

на опционом курсу Право интернета (Internet Law). Захваљујући
најмодернијој технологији којом
располаже Правни факултет, нашим правницима су се, директно
из Бостона, обратили професор
Стивен Хикс (Stephen Hicks), директор програма за право међународне технологије Правног факултета
Сафолк Универзитета и професор
Крис Гибсон (Chris Gibson), један
од водећих америчких стручњака
за међународне спорове из области
интелектуалне својине. На скупу
су говорили и наставници Правног
факултета, проф. др Стеван Лилић
и проф. др Миодраг Јовановић,
као и господин Душан Стојковић,
адвокат који се бави правом интелектуалне својине. Излагања на
конференцији имали су и сарадник
у настави Вук Цуцић, који је својим
радом значајно допринео реализацији курса и студент Виктор Милосављевић, координатор Фондације „Алан Вотсон“, који је заједно
са проф. Кенигом организовао ову
конференцију.
Студенти Правног факултета,
полазници курса „Право интернета“ представили су резултате до
којих су дошли обрађујући раз-

личите теме, од сарадње држава у
борби против сајбер криминала и
сајбер тероризма, преко проблема
међународне интернет трговине, до
хармонизације правних принципа
у безграничном сајбер простору.
На конференцији је присуствовало више од 100 студената, више
добитника Фулбрајтове стипендије
из Србије и САД и представника
домаћих медија, који су до пос-

ледњег места испунили конференцијску салу Правног факултета.
Била је то још једна потврда великог интересовања за право интернета, а закључци са конференције
„Правничко образовање и интернет“ биће представљени на интернет страници фондације „Алан
Вотсон“, заједно са информацијама
о праву интернета у Србији. n
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Проф. др Стеван Лилић, проф. др Миодраг Јовановић, сарадник у настави Вук
Цуцић и студент Виктор Милосављевић, заједно са проф. др Томасом Кенигом
полемишу са колегама из Бостона
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Научни и стручни скупови у иностранству

У

14

децембру 2008. године су у
Риму одржане две важне међународне конференције посвећене
правним аспектима заштите светих
места, на којима је по позиву учествовао проф. др Сима Аврамовић и
имао запажена излагања. У фокусу
обе конференције је добрим делом
била и заштита српске верске баштине на Косову. Прву конференцију,
од 10–11. децембра, под називом
Holy Places and Religious Institutions,
Comparative Legal and Religious
Approach, су организовали Правни факултет Колумбус Америчког
католичког универзитета из Вашингтона (CUA Columbus School of
Law) и Универзитет LUMSA у Риму
(Libera Università Maria SS. Assunta),
под покровитељством италијанског Министарства спољних послова и Папског савета за културу
(Pontificium Consilium de Cultura).
Имајући у виду да, и поред окончаних или привремено прекинутих
сукоба између припадника различитих религијских заједница на
Балкану и Блиском Истоку, не престаје претња уништењем светих

места, религијских објеката, верске
и културне баштине, циљеви Конференције су били да се размотре
правни и политички статус верске
баштине у различитим регионима, утврде проблеми и дефинишу
правци деловања у политичком,
административном, управљачком
и власничком смислу, како би се
отклониле постојеће претње верској баштини у тим регионима. О
значају ове Конференције за нашу
земљу говори и околност да су јој
присуствовали и представници
Амбасаде Републике Србије у Италији и при Светој Столици.
Други, мањи скуп је одржан 9.
децембра 2008. године у Палати
Орсини, а организовао га је Малтешки витешки ред (у сарадњи с
Ватиканом), као почетак рада на
пројекту Заштита светих места
(Holy Places Protection Project). У
раду скупа су учествовали његова
екселенција Ж-П. Мазери, Велики
канцелар Малтешког реда (Grand
Chancellor of the Order of Malta) као
председавајући, проф. др С. Фера-

ри и асистент А. Бенцо, са Правног
факултета Универзитета у Милану, проф. др М. Брегер са Правног
факултета Америчког католичког
универзитета у Вашингтону, проф.
др Ћ. Мирабели са Правног факултета Универзитета Roma 2, проф.
др Ј. Стојанов, School of Oriental
and African Studies, Лондон и мр М.
Менковић, председница Центра за
очување наслеђа КиМ Mnemosyne.
Пројекат се односи на правне аспекте и могуће инструменте заштите светих места, а обухватиће
Јерусалим, Свету гору, православна света места на Косову, Ватикан
и Меку. Завршни извештај са предлозима ће бити представљен на
Међународној конференцији веома
високог ранга, која ће се одржати на
Малти у јануару 2010. Координатор
радне групе за Косово и Метохију
је проф. др Сима Аврамовић.
GGG
У периоду од 11. до 12. децембра
2008. године, проф. др Гашо Кнежевић, доц. др Владимир Павић и
асист. мр Милена Ђорђевић учествовали су на 16. хрватским данима арбитраже и мирења, који су
одржани у просторијама Хрватске
господарске коморе у Загребу. Том
приликом, доц. др Павић и асист.
мр Ђорђевић изложили су рад на
тему „Примена Бечке конвенције у
арбитражној пракси Спољнотрговинске арбитраже при Привредној
комори Србије“, који је на хрватском језику објављен у часопису
„Pravo u gospodarstvu“.
GGG

Проф. др Сима Аврамовић на скупу одржаном у Палати Орсини у Риму

14

Асистенти нашег факултета мр
Даница Тасић и мр Милош Милошевић су на позив професора
Ричарда Кривера боравили у периоду од 5–17. јануара 2009. године на Факултету за пословање и
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дова, представљања докторских
дисертација и различитих метода
предавања, омогућио учесницима
занимљив програм ван радног дела
скупа (посета културној баштини
Тамаки села, Антарктик центру и
учешће у транстасманијској крикет
утакмици).
GGG

Асистенти мр Даница Тасић и мр Милош Милошевић са професором
Ричардом Кривером у Крајстчерчу (Нови Зеланд)

економију Универзитета Монаш у
Мелбурну (Faculty of Business and
Economics Monash University). У
својству visiting scholars омогућено
им је да употпуне своје библиографске грађе најновијом литературом из области пореског права,
фискалне политике и јавних финансија. Након студијског боравка
на Универзитету Монаш, асистенти нашег факултета су у периоду
од 18–21. јануара 2009. године узели учешће у годишњој 21. АТТА
конференцији (Australasian Tax
Teachers’ Association Conference) под
називом „Порез и одрживи развој“
(Tax & Sustainability) одржаној у
Крајстчерчу (Christchurch) на Новом Зеланду и изложили рад под
називом: „Environmental tax reform:
Necessity and Challenge for Serbia with
experiences of Central and Eastern
European countries“, писан са проф.
др Горданом Илић − Попов. Поред
наведеног, мр Милош Милошевић
представио је још један припремљен
рад под називом: „Taxes as the environmental gate-keepers: Towards a polluter pays tax system“. Своје радове су
током Конференције представили
професори, практичари и студенти
докторских студија из ширег круга

земаља који укључује Аустралију,
Аустрију, Јапан, Канаду, Малезију,
Нови Зеланд, САД, Уједињено
Краљевство Велике Британије
и Северне Ирске и Хонг Конг
(http://www.atax.unsw.edu.au/atta/
newsletter.htm). Организатор скупа,
Универзитет Кантербери (University
of Canterbury) из Крајстчeрча, је
поред разноврсних сесија које су
покривале излагања научних ра-

Проф. др Бранко Лубарда, члан
Научног комитета Форума за регулисање Социјалне Европе – Париз, Брисел, Луксембург (REGESFORUM), удружења које окупља
истакнуте професоре радног права
и социјалне сигурности, експерте
Међународне организације рада,
Савета Европе, Европске уније,
судије европских судова, адвокате, експерте социјалних партнера,
учествовао је у раду Форума 5. и 6.
фебруара 2009. године у Паризу, и
имао запажено излагање у оквиру
семинара посвећеног конвергенцији и/или дивергенцији националних система социјалног права.
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GGG
По позиву проф. др Абдулахија
Ан-на’има, директора Центра за

Продекан проф. др М. Јовановић са управницима Центра за међународно и
упоредно право, проф. др А. Ан-на-имом и проф. др Н. Гозанским
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међународно и упоредно право,
проф. др Миодраг Јовановић је
боравио од 23. до 26. фебруара на
Правном факултету, Емори универзитета (Атланта). Том при-
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ликом је одржао два предавања
– за полазнике курса из упоредног уставног права, на тему „Can
Constitution Be of Any Use in Solving
Secessionist Conflicts?“, а за полазни-
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ке курса из међународног јавног
права, на тему „Kosovo and Metohija,
Abkhazia, South Ossetia – Emerginiнg
International Law on Secession?“. n

Научни и стручни скупови у земљи

Н

16

16

а Копаонику је од 13–17. децембра 2008. године одржан
XXI сусрет Копаоничке школе
природног права – Universitas iuris
naturalis Copaonici, са темом „Право
и међународне интеграције“. Своје
писмене прилоге за скуп припремило је 355 домаћих и иностраних
аутора – стручњака из различитих
грана права, укључујући 23 наставника и сарадника Правног факултета Универзитета у Београду. Овогодишњем скупу присуствовало је
више од 2.500 учесника – правника
са разних универзитета, академија,
научних институција, судова, адвокатуре и других правосудних
организација, управних органа и
јавних служби, удружења грађана,
невладиних организација, привредних предузећа и привредних
асоцијација, банкарских и осигуравајућих организација, као и других друштвених институција. Скуп
је отворио председник Удружења
правника Србије, проф. др Миодраг
Орлић, након чега је уследило уводно излагање оснивача Копаоничке
школе природног права, проф. др
Слободана Перовића, под називом
„Природно право и мирољубиве
интеграције“ и поздравне речи чланова Председништва. Учеснике XXI
сусрета Копаоничке школе поздравио је и декан Правног факултета
Универзитета у Београду, проф. др
Мирко Васиљевић, указујући на
неке негативне последице реформе универзитетског образовања
по диктату Болоњске декларације.
Будући да су сви реферати распоређени према Хексагону Копаоничке школе у 6 катедри и 22 секције,
скуп је настављен радом по катедрама (Право на живот, Право на
слободу, Право на имовину, Право

Са XXI сусрета Копаоничке школе природног права

на интелектуалну творевину, Право
на правду, Право на правну државу), а завршен дискусијом на завршној пленарној седници и усвајањем
Порука сусрета. Реферати са скупа
објављени су у шест томова часописа „Правни живот“ (бр. 9–14. за
2008. годину).
GGG
15. децембра 2008. године, у оквиру Копаоничке школе природног права, а под покровитељством
GTZ пројекта за правну реформу, одржан је округли сто на тему
„Бечка конвенција и арбитража“.
На округлом столу су учествовали др Фабиан фон Шлабрендорф,
адвокат из Франкфурта, др Јернеј
Секолец, секретар UNCITRAL-а у
пензији, др Јелена Перовић, професор на Економском факултету
Универзитета у Београду и асист.
мр Милена Ђорђевић, која је том

приликом изнела реферат на тему
„Сличности и разлике између Бечке конвенције и српског Закона о
облигационим односима у погледу
права купца на основу несаобразне
испоруке“. У својству модератора
на округлом столу учествовале су и
г-ђа Моника Канафоља, правни саветник у UNCITRAL-у и г-ђа Јудит
Книпер из GTZ-a.
GGG
Асистент Правног факултета
мр Милош Живковић учествовао
је у раду округлог стола „Представљање радне верзије Закона о
својини и другим стварним правима“ који је у организацији Министарства правде Републике Србије,
уз подршку Немачке организације
за техничку сарадњу (GTZ) GmbH
– Отвореног регионалног фонда
за Југоисточну Европу одржан у
Београду 18. децембра 2008. годи-
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не. У оквиру кратке презентације
одредаба друге радне верзије нацрта овог Закона, асистент Живковић
представио је решења која се односе на права обезбеђења − залогу, реални дуг и друга права обезбеђења, уз посебно напомињање
оних одредби које се разликују од
важећег права, односно од прве
радне верзије овог нацрта (реч је
о готово трећини укупног текста
радне верзије). После презентације
уследила је дискусија, у којој је, поред општих оцена о високом квалитету радне верзије, истакнуто
и неколико критика, првенствено
оних које се односе на однос ове
радне верзије са планираним законодавством о денационализацији
одузете имовине, као и на увођење
правног института фидуцијарног
преноса својине ради обезбеђења
у право Србије. На крају расправе закључено је да је потребно наставити дискусију о понуђеним
решењима, а по могућности организовати и специјализоване јавне
дискусије и презентације на које би
били позивани поједини заинтересовани субјекти, а на којима би
се посебно расправљали поједини
делови, а не нужно целина радне
верзије овог Закона. Поред тога,
представници Министарства правде Републике Србије истакли су да
ће, поред објављивања радне верзије на интернет страници Министарства, организовати и интернет
форум на којем ће најшира јавност
моћи да са ауторима радне верзије
расправља о понуђеним законским
решењима, што ће убудуће бити
пракса у законодавном раду овог
Министарства.
GGG
На позив Министарства одбране
Републике Србије проф. др Владан Јончић учествовао је у раду
два округла стола. Први округли
сто одржан је 24. децембра 2008.
године под називом „Стратегија
националне безбедности Републике Србије“. Професор Јончић је
активно учествовао у раду скупа
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са радом под називом „Уграђивање
међународног права у стратегију
национачлне безбедности Р. Србије“. Други научни скуп је одржан
29. децембра 2008. године под називом „Стратегија одбране Р. Србије“ на коме је проф. др Владан
Јончић имао пленарно излагање са
писаним саопштењем под називом
„Међународно право и стратегија
одбране Републике Србије“.
GGG
Професор Правног факултета др Драгор Хибер и асистент мр
Милош Живковић учествовали
су у раду стручног скупа „Представљање радне верзије Закона о
својини и другим стварним правима“, који је у организацији Министарства правде Републике Србије и Удружења бана/ка Србије
одржан у Београду 12. фебруара
2009. године. Тема представљања
биле су одредбе радне верзије о
правима обезбеђења, пошто су као
учесници позвани представници
банака, као типичних кредитора
заинтересованих за стварноправна
обезбеђења, те судије и адвокати
који се ближе баве овом облашћу.
Професор др Хибер одржао је презентацију целине одредаба које се
односе на права обезбеђења, док је
асистент мр Живковић детаљније
представио нека од нових решења
која се односе на права обезбеђења
− залогу, реални дуг и друга права
обезбеђења. После презентације
уследила је дискусија, у којој је, поред општих оцена о високом квалитету радне верзије, истакнуто и
неколико врло корисних критика
и сугестија. Јавна расправа о овој
радној верзији трајаће до марта
2009. године.
GGG
На позив Немачког привредног
удружења у Београду (Deutsche
Wirtschaftsvereinigung in Belgrad),
доц. др Душан Поповић одржао је
12. фебруара 2009. године предавање члановима Удружења на тему
„The Upcoming Reform of Serbian

Излагање доц. др Душана Поповића
пред члановима Немачког привредног
удружења у Београду

Competition Law“ („Предстојећа
реформа српског права конкуренције“).
GGG
Семинар о потрошачком кредиту у организацији Пројекта заштите потрошача (ЕУ-ЗАП) одржан је
27–28. фебруара у Сремским Карловцима. Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert
Reich, уважени професор Европског економског права и асистент мр
Татјана Јованић изложили су нацрт
предлога закона о потрошачком
кредиту и одржали неколико предавања о практичним аспектима
специфичног регулаторног режима заштите корисника потрошачког кредита. Семинар су похађали
представници надлежних министарстава, НБС и потрошачких организација.

17

GGG
У организацији Центра за предавачку делатност Коларчеве задужбине у Београду, 16. и 23. фебруара
2009. године проф. др Јовица Тркуља одржао је циклус предавања
на тему „Правно савладавање ауторитарне прошлости у Србији“. n

17

100

18

90

80

70

60

50

40

30

20

10

M 100 Y 80 K 30 K

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Гости на предавањима и посете државним
институцијама

К

ао и претходних година студенти који су вежбали Управно право имали су могућност да се
крајем семестра упознају са практичним радом различитих институција значајних за ову грану права. Тако су 11. децембра студенти
посетили Општину Звездара где
им се обратио Саша Планиншек,
начелник општинске управе. Господин Планиншек је говорио о специфичностима рада градских општина, као и о различитим фазама
управног поступка у конкретним
предметима. Студенти су имали
прилику и да обиђу многобројна
одељења Општине, као и услужни
центар у њеном оквиру.

Студенти су 17. децембра посетили Министарство културе. Посету је омогућио Борислав Шурдић,
саветник за мећународну сарадњу
и европске интеграције. Поред
њега, студентима су се обратили и
Марија Ћосић, Миленко Ђуришић
и Владимир Недељковић. Они су
упознали студенте са надлежностима и организацијом Министарства, са карактеристикама управног
поступка на нивоу Министарства,
као и са процесом израде нацрта
закона и управних прописа из области културе и медија.
Коначно, 19. децембра организована је посета Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде. Студенте је поздравио

18

Студентска посета Министарству културе

18

помоћник Министра за аналитику и аграрну политику мр Милош
Миловановић који их је упознао
са организацијом и активностима
овог Министарства. Студентима се
затим обратио и Драган Комненовић, шеф одсека за управне послове, а посета је окончана обиласком
различитих сектора овог Министарства.
Доцент др Марко Давинић и сарадник у настави Вук Цуцић изражавају захвалност свим поменутим
лицима којa су својим професионалним и љубазним односом приближили студентима практичне
аспекте управно-правне гране.
GGG
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На вежбама из Компанијског
права код доцента др Душана Поповића 16. и 17. децембра 2008. године гостовала је госпођица Ана
Марић, адвокат у међународној адвокатској канцеларији Gide Loyrette
Nouel. Гошћа је са студентима разговарала о оснивању отворених и
затворених акционарских друштава, као и о раду специјализованих
акционарских друштава.
GGG
У оквиру наставе из предмета
Увод у право, 24. децембра 2008.
године је студентима прве године
предавање на тему „Кривичносудско тумачење права“ одржао др
Миодраг Мајић, председник Првог
општинског суда у Београду, док је
29. децембра председница Уставног
суда Србије, др Боса Ненадић говорила о уставносудском тумачењу
права. Модератор ових предавања
је био проф. др Миодраг Јовановић.
GGG
Бивши помоћник државног тужиоца САД, Лоренс Леј (Lawrence
Leigh), одржао је 9. фебруара 2009.

Наши студенти у посети Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС

године предавање на тему „Steps
in a serious criminal case“. Излагање
господина Леја уприличено је у
склопу наставе на докторским студијама из кривичноправне научне
области, а присутни су имали јединствену прилику да се упознају
са основама америчког кривичног
поступка, и то кроз приказ једног
случаја из богате праксе нашег госта. Два дана касније, пред пуном

конференцијском салом, господин
Леј одржао је предавање на тему
„Laws and procedures in investigation
of organized crime, public corruption
and terrorism cases“, којим је започела настава на струковним специјалистичким студијама „Тероризам,
организовани криминалитет и корупција“ у школској 2008/09. години. n
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Општи семинар

С

астанак Општег семинара,
који је одржан 17. фебруара
2009. године, био је посвећен књизи Владислава Јовановића, бившег
министра иностраних послова СР
Југославије, „Рат који се могао избећи“ у издању Нолита (Београд,
2008). Овом догађају присуствовао
је велики број угледних гостију,
академика, амбасадора, адвоката,
наставника, сарадника и студената
Правног факултета и других поштовалаца Општег семинара, који су
до последњег места испунили конференцијску салу Правног факултета. О књизи господина Јовановића
говорили су наставници Правног
факултета, декан проф. др Мирко
Васиљевић, проф. др Будимир Ко-

Проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Жика Бујуклић, г. Владислав Јовановић,
проф. др Будимир Кошутић и г. Зоран Живковић на састанку Општег семинара
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Конференцијска сала била је претесна да прими све који су желели да присуствују
састанку Општег семинара

шутић и проф. др Стеван Ђорђевић, историчар др Славенко Терзић, главни и одговорни уредник
Нолита, господин Зоран Живковић
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и аутор. Декан Правног факултета,
проф. др Мирко Васиљевић поздравио је учеснике и све присутне и
изразио задовољство што је разго-
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вор о књизи господина Владислава
Јовановића организован управо на
Правну факултету. Др Будимир Кошутић, редовни професор Правног
факултета дао је своје виђење догађаја којима је био сведок као члан
Владе Републике Србије у време
почетка распада СФРЈ, док је историчар др Славенко Терзић кратко
приказао своје виђење књиге из историјског угла. Један од иницијатора овог састанка Општег семинара
био је и проф. др Стеван Ђорђевић,
који је у свом излагању истакао да
је састанак одржан у сарадњи са генерацијом студената права уписаном школске 1951/52. године, којој
припада и аутор књиге. Састанак
је настављен излагањем господина
Владислава Јовановића, који је дао
своје виђење догађаја и личности
описаних у књизи, а завршен упечатљивим излагањем управника
Општег семинара, проф. др Жике
Бујуклића. n

Промоције књига

У

уторак 24. фебруара, Правни факултет Универзитета
у Београду је у сарадњи са Херитиџ фондацијом из Вашингтона
и Адријатик Институтом за јавни
поредак из Загреба организовао
представљање књиге 2009 Index of
Economic Freedom. Књигу су представили један од уредника – амбасадор САД Тери Милер (Terry
Miller), директор Центра за међународну трговину и економију (CITE)
Херитиџ фондације и Наташа Срдоч, председница Адријатик института.

сијског тржишта Републике Србије
– Пословни амбијент и институције“. Уводну реч имали су Ференц
Симон, први саветник Делегације

Европске комисије у РС и државни
секретар Министарства финансија
др Слободан Илић. n

GGG
У свечаној сали Министарства
финансија Републике Србије 18.
децембра 2008. године одржана је
промоција двојезичне коауторске публикације аутора мр Татјане
Јованић и мр Александра Ковачевића под насловом „Развој финанC
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Са представљања књиге 2009 Index of Economic Freedom
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Свечано отворене докторске и
специјалистичке студије

Д

окторске академске студије у
школској 2008/09. години, за
које је Правни факултет добио акредитацију и које се по први пут
организују по новом студијском
програму, свечано су отворене у
четвртак 4. децембра 2008. године.
У овој школској години уписано је
45 студената докторских студија,
који су одабрали једну од 12 научних области.
Прву генерацију студената докторских студија поздравили су
декан Правног факултета, проф.
др Мирко Васиљевић, управник
докторских студија, проф. др Гашо
Кнежевић и продекани Правног
факултета проф. др Љиљана Радуловић и проф. др Миодраг Јовановић. Поред поздравних речи
и жеља за успешним студирањем,
представници управе Факултета и Управник докторских студија
упознали су студенте са садржајем
студијског програма и режимом до-

Управник докторских студија, проф. др Гашо Кнежевић, са
деканом проф. др Мирком Васиљевићем и продеканима
проф. др Љиљаном Радуловић и проф. др Миодрагом Јовановићем на отварању
докторских студија у академској 2008/09. години

кторских студија. Својим присуством, свечаност су увеличали и професори Правног факултета који ће

учествовати у извођењу наставе на
докторским студијама. По окончању
свечаног дела, студенти су били у
прилици да у разговору са професорима добију додатне информације и
одговоре на жељена питања.
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GGG

Проф. др Горан Илић, г. Лоренс Леј, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Миодраг
Јовановић, проф. др Зоран Стојановић и проф. др Ђорђе Игњатовић на отварању
специјалистичких студија „Тероризам, организовани криминалитет и корупција“

Струковне специјалистичке студије „Тероризам, организовани криминалитет и корупција“ свечано су
отворене 11. фебруара 2009. године. У овој школској години уписано
је 30 студената специјалистичких
студија, које су поздравили продекан за науку, проф. др Миодраг
Јовановић и управници студија, др
Зоран Стојановић, редовни професор Правног факултета и др Драган
Симеуновић, редовни професор
Факултета политичких наука. У
овој свечаној прилици, трећој генерацији студената струковних специјалистичких студија обратили
су се и професори Правног факултета, предавачи на курсу, проф. др
Ђорђе Игњатовић и проф. др Горан
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Илић, који су студенте упознали
са најважнијим аспектима режима
специјалистичких студија. Истог
дана започела је и настава на сту-
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procedures in investigation of organized
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ник државног тужиоца САД, Лоренс Леј (Lawrence Leigh). n

Факултетски живот

А

систент-приправник мр Вања
Бајовић одбранила је 29. децембра 2008. године са одликом
магистарску тезу под насловом
„Споразум о признању кривице“,
пред Комисијом у саставу проф.
др Ђорђе Лазин, проф. др Станко
Бејатовић и проф. др Милан Шкулић (ментор).

GGG
Асистент др Танасије Маринковић одбранио је 13. фебруара 2009.
године докторску дисертацију под
насловом „Устав као конвенција
– еволуција Пете француске републике“. Своју дисретацију асистент др Маринковић одбранио је са

одликом пред Комисијом у саставу: проф. др Војислав Становчић,
проф. др Ратко Марковић (ментор),
проф. др Јасминка Хасанбеговић и
проф. др Оливера Вучић. n

Потписан Протокол о сарадњи са
Министарством унутрашњих послова

Д
22

22

екан Правног факултета, проф.
др Мирко Васиљевић и заменик премијера Републике Србије
и министар унутрашњих послова
у Влади Републике Србије, господин Ивица Дачић потписали су 25.
фебруара 2009. године Протокол
о сарадњи Министарства унутрашњих послова Републике Србије и
Правног факултета Универзитета у
Београду. Овај протокол треба да
допринесе квалитетнијој изради
нацрта закона, подзаконских аката и других правних прописа који
се тичу активности Министарства
унутрашњих послова и реформе
полиције. У циљу квалитетнијег
образовања припадника Министарства унутрашњих послова и
њиховог успешнијег рада, припадници Министарства похађаће одговарајуће специјалистичке курсеве
на Правном факултету. Осим тога,
Протокол ће омогућити најбољим
студентима Правног факултета
да се по завршетку студија запосле у Министарству унутрашњих
послова. У поздравној речи, декан
проф. др Васиљевић је истакао да
је потреба за сарадњом настала

због предстојеће реформе државе и
државних институција и да је Министарство унутрашњих послова
на добром путу да, у сарадњи са во-

дећим катедрама Правног факултета, препозна најважније стандарде
у изради и примени нових прописа. n

Декан Правног факултета, проф. др Мирко Васиљевић и
министар унутрашњих послова, г. Ивица Дачић потписују
Протокол о сарадњи МУП-а и Правног факултета
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Награде и признања

П

оводом 14. децембра – Дана
архива у Србији, у Архиву Србије додељене су награде Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић
и „Златне архиве“ из Фонда Александра Арнаутовића. На седници
одржаној 1. децембра 2008. године,
жири за доделу награде Задужбине
Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић,
који је чинио проф. др Мирослав
Јовановић, Филозофски факултет у
Београду, др Петар Крестић, виши
научни сарадник Историјског института САНУ и Благоје Исаиловић,
архивист Архива Србије, донео је
једногласну одлуку да се награда за
најбољу објављену књигу из области архивистике и историографије
додели др Зорану С. Мирковићу,
ванредном професору на Правном факултету у Београду, за дело
Приликом пријема признања у Врховном суду Србије, проф. др Мирко Васиљевић
одржао је излагање под насловом „Друштвена одговорност компанија“

не и стручне литературе обрађен и
коментарисан Законик из времена
Првог српског устанка. Тиме су
проширена знања и тумачења изузетно важног периода из модерне
историје Србије. „Аутор је уложио
уочљив историографски напор да
утврди време и околности његовог
настанка. Жири је сматрао да треба
наградити рад који на информативан, прегледан и систематизован
начин упознаје читаоца са Закоником устаничке Србије“, закључио је
професор Јовановић.
GGG
„Карађорђев законик – кривично,
породично и државно право устаничке Србије“. Образлажући одлуку, проф. др Мирослав Јовановић,
председник жирија, истакао је да је
у награђеној књизи на основу широке изворне базе и обимне науч-

У Врховном суду Србије, неколико година уназад, усталио се
леп обичај да се еминентним представницима правне науке и струке,
као посебно признање, додељује
почасна чланска карта библиотеке
Врховног суда Србије. Тако је 24.

23

децембра 2008. године ово признање уручено декану Правног факултета Универзитета у Београду,
проф. др Мирку Васиљевићу. Том
приликом, у просторијама библиотеке Врховног суда одржана је пригодна свечаност, коју је отворила
председник Врховног суда, Вида
Петровић-Шкеро. Судија Петровић-Шкеро говорила је о значају
признања „Почасна чланска карта
библиотеке Врховног суда Србије“
и о избору проф. др Мирка Васиљевића за добитника признања.
У наставку свечаног програма,
судија Љубица Милутиновић, заменик председника Врховног суда
Србије, говорила је о традицији
додељивања овог признања, након
чега је проф. др Мирко Васиљевић
одржао приступну беседу под насловом „Друштвена одговорност
компанија“. n
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Вести из библиотеке

Б

иблиотека Правног факултета
Универзитета у Београду је током 2008. године похранила у фонд
1.761 примерак монографских публикација, од тога је за депозитни
фонд 223 и 172 наслова/годишта
периодичних публикација, док је за
ауторски и предметни каталог обрађено 1359 наслова монографских
публикација. Више података о раду
Библиотеке може се наћи на сајту
Факултета − Извештај о раду Библиотеке за 2008, План рада Библиотеке за 2009. годину, као и све друге
важније информације и вести из
Библиотеке.
GGG

24

Прихваћен је заједнички захтев библиотека државних правних
факултета у Србији, упућен Министарству за науку и технолошки
развој, да преко КоБСОН-а, у оквиру HeinOnline сервиса, буду доступне архиве следећих Клуверових (Kluwer) часописа: Business Law
Review, волумен од 1 до 24 (1980–
2004); European Business Law, волумен од 1 до 15 (1990–2004); European
Environmental Law, волумен од 1 до
13 (1992–2004); European Foreign
Affairs Review, волумен од 1 до 9
(1996–2004); European Public Law,
волумен од 1 до 10 (1995–2004);

European Review of Private Law,
волумен од 1 до 12 (1993–2004);
International Journal of Comparative
Labour Law & Industrial Relations,
волумен од 1 до 20 (1985–2004);
Legal Issues of Economic Integrations,
волумен од 1 до 31 (1974–2004);
World Competition, волумен од 1
до 33 (1977–2004); Common Market
Law Review, волумен од 1 до 41
(1963–2004); Journal of International
Arbitration, волумен од 1 до 21
(1984–2004); Journal of World Trade,
волумен од 1 до 38 (1967–2004).
Архиве наведених часописа су доступне од 2. децембра 2008, док су
најновији бројеви ових часописа
већ били, преко КоБСОНА-а, доступни нашим корисницима.
GGG
Фонд Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду
су током децембра 2008. и јануара
и фебруара 2009. године обогатили
следећи дародавци:
Институције: Библиотека града Београда; Bundeskriminalamt
Kriminalistisches Institut, Минхен;
Народна библиотека Србије; Немачка организација за техничку
сарадњу (GTZ), Канцеларија за
правну реформу; Правни факултет
у Нишу; Привредна комора Србије;

Ректорат Универзитета у Београду;
„Службени гласник“; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Фонд за отворено друштво.
Појединци: проф. др Данило Баста; др Mitchell Belfer; асист. мр Никола Бодирога; Лука Бренеселовић;
проф. др Жика Бујуклић; проф. др
Драгица Вујадиновић; мр Светислав Вуковић; Kemal Gözler; проф.
др Симеон Гелевски; проф. др Давид Ђ. Дашић; проф. др Александар Ђурић; асист. мр Милош Живковић; Мирослав Ивановић; проф.
др Мустафа Имамовић; проф. др
Мирољуб Јевтић; асист. мр Татјана
Јованић; проф. Thomas H. Koenig;
асист. мр Љубинка Ковачевић, доц
др Драгана Коларић; проф. др Драган Митровић; проф. др Милован
Митровић; др Божидар Митрович;
др Бранко Павлица; мр Владимир
Радивојевић; мр Зоран Симоновић;
доц. др Војислав Станимировић;
проф. др Коста Чавошки; проф.
Vincent P. Johnson; Петар Шушњар.
Библиотека свим дародавцима
најсрдачније захваљује на поклоњеним књигама.
Наша библиотека је поклонила
вредне публикације Библиотеци
Правног факултета у Крагујевцу и
Библиотеци Правног факултета у
Бјељини. n

Нове књиге

У

протекле три године учињен је
велики напор да се унапреди
издавачка концепција и визуелни
идентитет свих издања Издавачког
центра Правног факултета Универзитета у Београду. У тзв. естетици
књиге постигнут је значајан напредак: уведени су атрактивнији и
модернији формати књига, осавремењен прелом и дизајн корица, са
новим фонтовима, избором квалитетнијег папира и осталим елементима који издања Факултета чине
визуелно атрактивнијим. Бројне

24

библиотеке и едиције Центра отворене су за књиге наставника и сарадника нашег Факултета, као и за
све вредне књиге које расправљају
о слободи, људским правима, човековом достојанству и борби за
правну државу и владавину права, а крајем 2008. године Центар је
обогаћен са две нове библиотеке
„Аргументи“ и „Антика“.
Библиотека „Аргументи“ има за
циљ критичко преиспитивање постојећих или планираних, од стра-

не власти предлаганих решења,
као иницирање нових решења полазећи од вредности отвореног
друштва, правне државе и владавине права. Она тежи да као сараднике окупи истакнута имена нашег
јавног живота и да им омогући да
изложе своје ставове о неком важном друштвеном питању или догађају. Реагујући правовремено на
компетентан начин на спорна и
контроверзна питања, она настоји
да допринесе потпунијем сагледавању кризе и перспектива права у
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Србији, да изнесе конретне предлоге за промене у правном систему.
У првој књизи у овој библиотеци
објавњени су прилози са стручне
расправе о Предлогу статута АП
Војводине (Предлог статута АП
Војводине, редактор проф. др Ратко
Марковић, прво издање, обим 150
стр., формат 13 х 20 cm, повез броширан, ћирилица).
Са друге стране, библиотека
„Антика“ има за циљ да попуни
празнину која се последњих деценија појавила у нашем издаваштву
када је у питању античка правна,
политичка и културна историја.
Библиотека намерава да окупи
најистакнутије српске и иностране ауторе и да кроз њихове радове
оживи упознавање шире читалачке
публике са античким вредностима,
поспеши перцепцију значаја античке цивилизације за савремено
доба и омогући боље разумевање
његових корена. Прва књигу у овој
библиотеци је књига проф. др Мирославе Мирковић, Реа Силвија и
седам римских краљева, сродство и
власт у раном Риму, прво издање,
формат 16 х 24 cm, броширан повез, обим 147 стр., латиница.
Издавачки центар Правног факултета објавио је у протекла два
месеца следеће књиге у библиотеци „Уџбеници“: проф. др Небојша
Јовановић, Берзанско право, прво
издање, формат 17х24 cm, броширан повез, обим 537 стр., ћирилица;
проф. др Милован М. Митровић,
проф. др Саша Б. Бован, Основи социологије и социологија права, прво
издање, формат 17х24 cm, броширан повез, обим 323 стр., ћирилица;
проф. др Борис Беговић, проф. др
Мирољуб Лабус, проф. др Александра Јовановић, Економија за прав-
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Нове књиге Издавачког центра Правног факултета

нике, прво издање, формат 17х24
cm, броширан повез, обим 597 стр.,
ћирилица.
У оквиру библиотеке „Приручници“ објављена је књига проф. др
Оливера Б. Антића и доц. др Дејана Б. Ђурђевића, Приручник за наследно право, друго, допуњено и измењено издање, формат 17х24 cm,
броширан повез, обим 481 стр., ћирилица. У оквиру исте бибилотеке
објављени су прирпучници за полагање правосудног испита (формат
14х24 cm, броширан повез, ћирилица): проф. др Оливер Антић,
Облигационо право, обим 450 стр.;
проф. др Ратко Марковић, Уставно
право, обим 239 стр.; проф. др Гашо
Кнежевић, проф. др Владимир Павић, Међународно приватно право,
обим 115 стр.; проф. др Боривоје

Шундерић, Радно право, обим 198
стр.; проф. др Слободан Панов,
проф. др Оливер Антић, Породично право – Наследно право, обим
270 стр.
У оквиру библиотеке „Монографије“ објављене су следеће књиге:
проф. др Гашо Кнежевић, проф.
др Владимир Павић, Арбитража
и ADR, прво издање, формат 16х24
cm, броширан повез, обим 292 стр.,
латиница; асист. мр Марко Станковић, Белгијски федерализам, прво
издање, формат 16х24 cm, броширан повез, обим 234 стр., ћирилица.
Издавачки центар Правног факултета објавио је у протекла два
месеца и часопис „Анали Правног
факултета“, број 2/2008 и међународни број за 2008. годину. n
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Отворена нова студентска лабораторија

П

оред стручне расправе о Предлогу статута АП Војводина,
први дан децембра 2008. године на
Правном факултету обележила су
још два догађаја − свечано отварање нове студентске лабораторије

и отварање изложбе фотографија
„Правни факултет – споменик културе и спој традиционалног и новог“. Ови догађаји били су повод да
се бројним гостима и студентима
Факултета обрате проф. др Мирко

Васиљевић, декан Правног факултета, проф. др Бранко Ковачевић,
ректор Универзитета у Београду и
госпођа Радмила Хрустановић, помоћница градоначелника Београда.
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Проф. др Мирко Васиљевић
подсетио је присутне да је, у последњих неколико година, Факултет
уложио значајна средства и извео
велике радове на реконструкцији
и адаптацији факултетске зграде, обезбедивши више од 500м2
корисног простора за студенте и
запослене на Факултету. Тако је
и део подрумских просторија факултетске котларнице адаптиран у
модерну студентску лабораторију
са 50 рачунара, који, поред приступа интеренту, пружају студентима
могућност претраживања више
међународних електронских библиотека. Осим тога, стари систем
грејања замењен је новим, даљинским системом грејања и опремом за
убацивање свежег ваздуха у амфитеатре и слушаонице. Према оцени декана Правног факултета, на
овај начин успешно је реализован
још један у низу подухвата којима
Правни факултет настоји да обезбеди квалитетније студије права и
одржи водећу позицију међу правним факултетима у нашој земљи и
овом делу Европе.
Изражавајући задовољство због
успешно реализованог пројекта,
ректор Универзитета у Београду,
проф. др Бранко Ковачевић истакао
је да Правни факултет, као једна од
најстаријих образовних установа у
земљи иде у корак са модерним тенденцијама. Зграда Правног факултета је, према речима ректора проф.
др Ковачевића, једина „интелиген-
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Декан проф. др Мирко Васиљевић, са помоћницом градоначелника Београда, г-ђом
Радмилом Хрустановић и ректором Универзитета у Београду, проф. др Бранком
Ковачевићем предаје студентима на коришћење нове просторије

тна“ факултетска зграда на Универзитету, због чега је и сам неретко
показује као пример добре технике
и технологије, чак и својим колегама
са Електротехничког факултета.
Поводом отварања нове студентске лабораторије, присутнима
се обратила и помоћница градоначелника Београда, госпођа Радмила Хрустановић. Изразивши
задовољство што је Београд био у
прилици да, у оквиру градског пројекта гашења старих котларница,
помогне реконструкцију грејања
и термоинсталација на Факултету,
госпођа Хрустановић је, заједно са
деканом Правног факултета, пре-

дала студентима на коришћење
нову студентску лабораторију.
Свечано отварање студентске лабораторије пратило је и отварање
изложбе фотографија „Правни факултет – споменик културе и спој
традиционалног и новог“, коју је
приредио господин Драгиша Потић, менаџер за односе са јавношћу
Правног факултета. Као што говори
назив изложбе, на фотографијама су
забележени неки од најзначајнијих
резултата активности које Правни
факултет предузима како би сачувао
традицију стару 200 година и својим
студентима обезбедио модерне услове студирања, а својим запосленима
модерне услове рада. n

Р

кан Правног факултета, проф. др
Мирко Васиљевић, проф. др Милан Шкулић и проф. др Живојин
Алексић.
Проф. др Ђорђе Лазин рођен је
10. септембра 1951. године у Вршцу.
Правни факултет Универзитета у
Београду уписао је школске 1971/72.
и на њему дипломирао 1975. године. Током студија био је више пута
награђиван на конкурсима за студентске радове, а 1975. године био

In memoriam

Ђорђе Лазин
(1951–2009)
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едовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, др Ђорђе Лазин, преминуо је
25. јануара 2009. године у Београду.
Комеморативна седница Наставнонаучног већа Правног факултета
одржана је 2. фебруара 2009. године, у присуству чланова породице
и великог броја колега, пријатеља
и поштовалаца проф. др Лазина.
О личности, животу и успешном
наставном и научном раду проф.
др Ђорђа Лазина говорили су де-
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је награђен Октобарском наградом
града Београда за систематску активност у стручном раду на факултету. Последипломске студије кривичноправног смера, које је уписао
на Правном факултету Универзитета у Београду 1975. године, завршио је одбраном магистарске тезе
под називом „Привидни идеални
стицај кривичних дела“ јуна 1978.
године. Докторску дисертацију под
називом „In dubio pro reo у кривичном поступку“ одбранио је 1. марта
1984. године. Радио је у Институту
за криминолошка и социолошка
истраживања од 1976. до 1978. године, где је стекао звање асистента истраживача. Радни однос на
Правном факултету Универзитета
у Београду засновао је 1978. године,
као асистент-приправник за предмет Кривично процесно право. За
асистента за исти предмет изабран
је 1981. године, када је и хабилитован за испитивача на овом предмету. Реизабран је у звање асистента
1984. године. У звање доцента за
предмет Кривично процесно право изабран је 1986. године, а 1991.
године реизабран у ово звање. У
звање ванредног професора изабран је 1996. године, а пет година
касније и поново изабран у исто
звање. У звање редовног професора за предмет Кривично процесно
право изабран је 2006. године. На
Правном факултету учествовао је
у свим наставним активностима на
предмету Кривично процесно право, а од 2004. године и на предмету
Међународно кривично право на
основним и последипломским студијама. На потоњим студијама, предавао је у оквиру продубљеног курса из предмета Кривично процесно
право тематски циклус „Усаглашавање Закона о кривичном поступку са уставом“ и „Заштита људских
права у кривичном поступку“. На
основу уговора о сарадњи између
Правног факултета у Београду и
Правног факултета у Крагујевцу,
од 1988. до 1990. године изводио
је наставу из предмета Кривично
процесно право на Правном фа-
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култету у Крагујевцу. Учествовао је
у комисијама за одбрану магистарских теза и докторских дисертација
на правним факултетима у Нишу,
Крагујевцу и Новом Саду. Као стипендиста фондације „Alexander von
Humboldt“, школске 1991/92. године
боравио је на Институту за опште кривичноправне науке Правног
факултета у Минхену, са научноистраживачком темом „Међународни
стандарди људских права и њихова
примена у кривичном поступку“
(под руководством проф. др Клауса Роксина).
Учествовао је у научноистраживачким пројектима чији је носилац
био Правни факултет. На Правном
факултету обављао је и низ стручних активности, и, између осталог
био секретар Катедре за кривичне науке (1979–1983), члан Савета
Правног факултета (1981–1982),
члан Већа последипломских студија, заменик шефа Катедре за
кривичне науке, управник Центра
за едукацију и консалтинг. Био је
члан експертског тима који је 1995.
године формирало Министарство
правде Републике Србије за израду
научног пројекта за борбу против
криминала, а учествовао је и у радној групу за израду Нацрта закона
о изменама и допунама Законика о
кривичном поступку (2004). Био је
главни и одговорни уредник међународног правног часописа на енглеском језику „Balkans Law Review“
(од 1997. године), секретар Удружења за кривично право и криминологију Србије (од 1990. године)
и генерални секретар Балканске
асоцијације за кривично право (од
1995. гопдине). Био је члан Светске научне академије за комплексну безбедност (World Academy of
Sciencies for Complex Security), са седиштем у Москви и члан Међународне академије за духовно јединство народа света (World Academy
of Spiritual Unity of the People of the
World /OUN/). Учествовао је са рефератима и дискусијама на бројим
научним скуповима у земљи и
инострантсву (Грчка /1998/, Јужна
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Африка /1998. и 2001/, Мексико
/2001/ и др).
Проф. др Ђорђе Лазин спада у
ред најистакнутијих представника из научне области кривично
процесног права, а његова библиографија обухвата на десетине научних и стручних радова. Поред
измењене и допуњене магистарске
тезе и докторске дисертације, које
је под истим насловима објавио
1982, односно 1985. године, проф.
др Лазин објавио је и следеће монографије: Кривично процесно право, IX издање (коауторски са Д. Димитријевић и М. Златић), Београд,
1986; Имовинске кривичне санкције
и мере у југословенском кривичном
праву (коауторски са М. Кокољем),
Београд, 1986; Практикум за кривично процесно право, Београд,
1988 (коауторски са С. Бејатовићем), Београд 1988; Кривична
дела угрожавања јавног саобраћаја
на путевима (коауторски са Д.
Атанацковић, М. Лукић, З. Миловановић, Љ. Радуловић), Нови Сад,
1987; Посебни и помоћни кривични
пступци, Београд, 1995; Основне
карактеристике и развој кривичнопроцесног законодавства након
2001. године, Београд, 2006. Проф.
др Лазин аутор је и преко 70 чланака објављених у најзначајнијим
научним и стручним часпосима, у
којима је свестрано сагледана проблематика којом се бавио. Научно
мишљење проф. др Лазина одликовало је аналитичко и продубљено
сагледавање кривичнопроцесних
проблема, а његови ставови редовно су били засновани на одговорајућој упоредноправној и теоријскоправној подлози, и увек дати
у контексту проверавања њиховог
значаја и корисности за праксу.
Остаће у успомени члановима колектива као добар колега и врстан
наставник и научни радник, који
је значајно допринео развоју дисциплине којом се бавио и угледу
Правног факултета Универзитета у
Београду. n
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Осмех на дар
Успешно реализована још
једна акција прикупљања
пактића за децу на
Косову и Метохији

У

28

очи доласка нове 2009. године,
студенти Правног факултета организовали су, сада већ традиционалну, хуманитарну акцију
„Осмех на дар“. Трећа по реду акција била је најмасовнија до сада,
будући да су, поред великог броја
студената Правног факултета, у њој
учествовали и студенти других факултета Универзитета у Београду,
укључујући студенте Факултета политичких наука, Грађевинског, Економског, Богословског, Фармацеутског, Медицинског, Филозофског и
Електро-техничког факултета, као
и ученици Више медицинске школе.
Неке од ових установа учествовале
су у хуманитарној акцији по први
пут, неке установе помагале су и
прошлих година, док се Правни
факултет показао као лидер у студентском активизму, доказујући да
ниједна предрасуда није довољно

Прикпљање пакетића на Правном факултету

Својом посетом и поклонима студенти су обрадовали малишане на
Косову и Метохији

28

јака да не може да буде сломљена
снагом племенитих дела. У периоду
од 10. до 26. децембра 2008. године,
захваљујући доброј вољи, бризи
и труду студената, запослених на
факултетима и наших суграђана
сакупљен је велики број новогодишњих и божићних пакетића за
децу из најугроженијих делова Косова и Метохије. У склопу акције,
била је организована и промотивна
хуманитарна журка у клубу Bona
Fides, којој је присуствовао, и коју
је подржао, велики број познатих
личности. Уз Правни факултет, финансијску подршку акцији пружиле су и велике компаније („Делта“,
„Комтрејд“, „Чачанска банка“ и др.),
као и Скупштина града Београда.
На Косово и Метохију је 27. децембра 2008. године отпутовало
око 40 студената да најмлађим житељима српске покрајине честита
новогодишње и божићне празнике
и да их обрадује припремљеним пакетићима. Студентима се придружила и група пријатеља из Осијека,
носећи више од 100 пакетића које
су послале породице из Славоније.
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Студентска делегација Правног факултета са малим домаћинима

Студенти су посетили велики број
места на Косову и Метохији – Прилужје, Бабин Мост, Прековце, Паралово, Церницу, Пасјане, Ранилуг,
Шилово (у коме су била и деца из
Гњилана и Доњег Ливоча) и поделили деци око 2000 пакетића. Поред
тога што су посетили основне школе и обданишта у овим местима,
студенти су употпунили базу контаката са људима са Косова и Метохије, коју ће наставити да користе како би помогли онима којима је
помоћ најпотребнија. У посебном
сећању студената остаће забележена и посета Дому за децу заосталу у
развоју у Грачаници, као и одлазак
мањег броја студената у Призрен и
манастире разорене 2004. године.
Несебичну помоћ у реализацији акције студентима су пружиле колеге

Потписивање уговора о оснивању фонда „Осмех на дар“
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Са оснивачке скупштине фонда „Осмех на дар“

30

са Правног факултета Универитета
у Приштини (тренутно у Косовској
Митровици) и други пријатељи из
Косовске Митровице. Студентска
посета Косову и Метохији забележена је и видео-камером, док се
филм о студентској акцији, који је
више пута био емитован на телевизији, може погледати на интернет
адреси
http://www.youtube.com/
watch?v=aghfRNjAUpQ.

Основан Фонд
„Осмех на дар“
Досадашњи успеси акције „Осмех на дар“ охрабрили су студенте
Правног факултета да и убудуће

истрајавају у хуманитарном раду,
што је потврђено оснивањем истоименог фонда. Фонд „Осмех на
дар“ основали су 27. јануара 2009.
године Правни факултет и студенти Правног факултета, определишви за основни циљ Фонда помоћ
деци са подручја Косова и Метохије, као и помоћ болесној и деци
са посебним потребама. Фонд ће
радити и на промоцији културе и
образовања и развијати сарадњу са
другим хуманитарним организацијама на остваривању ових циљева. У планирању својих активности, фонд „Осмех на дар“ полази од
значајних резултата: студенти су, до
сада, у три наврата посетили преко
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15 енклава на Косову и Метохији и
поделили око 5.000 новогодишњих
и божићних пакетића деци из тих
крајева. За период који је пред нама
планиране су и озбиљније акције,
укључујући обнову школа, помоћ
Дому за децу заосталу у развоју у
Грачаници и помоћ колективним
центрима широм Србије.
Свечана оснивачка скупштина
Фонда, на којој су сви заинтересовани могли да се упознају са радом
Фонда и постану његови чланови,
одржана је 21. фебруара 2009. године
на Правном факултету. Скупштини
су присуствовао велики број оних
који су до сада подржали хуманитарну акцију „Осмех на дар“, јавне
личности, професори, студенти и
сви људи добре воље. На оснивачкој скупштини Фонда говорили су
декан Правног факултета, проф. др
Мирко Васиљевић, студент Правног
факултета, Сава Павловић и волонтери са других факултета Универзитета у Београду.
Фонд „Осмех на дар“ први је студентски фонд у Србији, док је Правни факултет, његовим оснивањем,
постао први факултет на овим просторима који у својим оквирима
има овакав фонд. Оснивање Фонда
„Осмех на дар“, отуда, представља
снажну потврду настојања Правног
факултета да помаже хуманитарне
и племените подухвате, и живо сведочанство о вредностима којима је
привржена ова институција и њени
студенти. n

Такмичења у студентској парламентарној
дебати

П

равни факултет је 21. и 22.
фебруара био домаћин осмог
међународног такмичења у студентској парламентарној дебати
„Belgrade Open 2009“. Организатор овог турнира је Дебатни клуб
Правног факултета који функцио-
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нише у оквиру студентске дебатне
мреже „Отворена комуникација“.
Учешће на турниру је узело чак 40
тимова. Било је представника из
три хрватске дебатне институције
– Ријеке, Сплита и Загреба, као и из
институција из Словеније, Грчке,

Велике Британије, Босне и Херцеговине, Македоније, а поред њих на
турниру је наступило и 20 домаћих
тимова претежно са Правног факултета, Факултета политичких
наука и Факултета организационих
наука Универзитета у Београду. Уз

100

90

80

70

60

50

40

30

дебатере, на турниру је учествовало и око 50 дебатних судија из
земље и иностранства. Дебате су се
одржавале на Правном факултету,
а такмичење се одвијало током два
дана кроз 5 прелиминарних рунди, полуфинала у којима се нашло
8 најбољих тимова, из којих су се
по два најбоља тима пласирала у
финале. Дебатовало се о разним
темама, пре свега из области међународног кривичног права, али из
области економије, социјалне политике, итд. Поред напорних дебата, учесници нису штедели снагу
ни за вечерње проводе, а организатори су се потрудили да током
манифестације гости осете и драж
београдског ноћног живота, па ће
тако остати запамћени проводи у
једном од популарних београдских
клубова, затим у традиционалној
српској кафани са живом музиком и на крају завршна церемонија
проглашења победника и доделе
диплома која се одржала у студентском клубу Bona Fides на Правном
факултету. Свечано затварање турнира и финална дебата су се традиционално одржали у Дому Народне
скупштине Републике Србије, где су
се гостима обратили ВД шефа Мисије ОЕБС-а госпођа Ruth van Rhijn
и председник Првог општинског
суда у Београду др Миодраг Мајић,
који су поделили са публиком своја
размишљања о теми турнира и
финала. Заједно са њима почасни
судијски панел чинили су још и
проф. др Љиљана Радуловић, продекан за наставу Правног факултета и господин Ron J.P.M. van Dartel,
амбасадор Краљевине Холандије у
Београду. У Дому Народне скупштине, као прави парламентарци, у
финалној дебати на тему „Овај дом
би криминализовао негацију геноцида“ надметали су се хрватскосрпски тим: Матија Блаће и Горан
Јанкулоски и прошлогодишњи победници, грчки тим: Матија Шимунец и Manos Moschopoulos на страни
владе, док су на страни опозиције
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Квалификационо такмичење у студенстској парламентарној дебати

аргументе излагали тим из Њукасла: Oscar Awery и Russell Haswell и
тим из Словеније: Boštjan Ploštajner
и Sergej Šuštar, који је и однео титулу победника ове године. Организацију овог турнира заједнички су подрзали Правни факултет,
Мисија OEBS-a у Србији, Амбасада
Краљевине Холандије и Дом Народне скупштине Републике Србије, без чије помоћи у средствима, инфраструктури и логистици
би одржавање оваквог такмичења
било готово немогуће. Значајан допринос у организацији дали су и
многобројни волонтери, њих преко
тридесет, који су иначе полазници
основног курса дебатних клубова
на Правном факултету, Факултету
политичких наука и Факултету организационих наука.
Општи утисак је да је турнир квалитетно организован, не заостајући
за стандардима великих европских и
светских турнира. Гости су отпутовали поневши лепе утиске о Београду и Правном факултету уз нескривене импресије и жеље да поново
дођу. Током овог турнира гости су

у паузама презентовали слична такмичења која ће они организовати у
својим градовима и позвали учеснике да се и на њих пријаве. Изузетно
квалитетни тимови који су учествовали на овогодишњем турниру, као
и показано интересовање огромног
броја страних учесника, одлична
су мотивација да се традиција овог
турнира настави и следеће године,
како би Belgrade Open задржао статус највећег међународног дебатног
турнира у региону.
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GGG
27. и 28. децембра 2008 на Правном факултету је одржан Десети
београдски универзитетски турнир
у студентској парламентарној дебати. Организатор овог такмичења је
Дебатни клуб Правног факултета
који је уз помоћ Правног факултета и УГ „Отворена комуникација“,
десети пут угостио студенте дебатере и дебатне судије са БУ и других универзитета. Факултет је омогућио коришћење свих потребих
просторија за одржавање дебата,
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Финална дебата у Дому Народне скупштине

најаву рунди и компјутерску обраду података (TAB собу). Поред тога
велику олакшицу организаторима

32

је пружила могућност коришћења
техничких уређаја које факултет
поседује, лап-топова, видео пројектора, озвучења. Факултет је обезбедио и освежење за све учеснике.
Током два дана, 32 дебатна тима су
се надметала кроз шест рунди, од
којих је најбољих осам тимова наставило такмичење у полуфиналу.
Са Правног факултета је учествовало 12 тимова, дебатера почетника који су прошли курс дебате у
зимском семестру школске 2008/09.
Показали су одличну вештину у
дебатовању против искуснијих дебатера са других факултета. Четири тима са Правног су се нашла у
првих 10, чак три почетничка тима
је ушло у полуфинале, да би један
од њих „Звездице“ прошао и у фи-

нале турнира. По први пут је Правни факултет обезбедио и новчане
награде за победнике турнира. n
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