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Признања Факултету за велики успех
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спех студената нашег Факултета који су априла 2007. године
освојили III место на међународном факултетском такмичењу из
Међународног привредног права и
Арбитражног права – Willem C. Vis
International Commercial Arbitration
Moot у конкуренцији 177 факултета из преко 50 земаља света изазвао
је значајну пажњу наше јавности.
За студенте, тренере тима и чланове Управе Факултета организовани
су тим поводом пријеми у Ректорату, Председништву и Влади Републике Србије. Заједнички утисак
Ректора Универзитета у Београду
проф. др Бранка Ковачевића, Председника Србије Бориса Тадића и
Председника Владе др Војислава
Коштунице је да овакав успех наших студената завређује сваку похвалу као највеће признање високом
школству Србије.
На адресу Факултета стигли су
бројни телеграми похвале, како са
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Издавач
Правни факултет
Универзитета у Београду
За издавача
проф. др Мирко Васиљевић
Уредник
доц. др Војислав Станимировић
Секретар
мр Милена Ђорђевић
Технички секретар
Наташа Симовић
Припрема и штампа
Досије
Прилоге, фотографије и сугестије за
Билтен Правног факултета можете
достављати електронском поштом
мр Милени Ђорђевић на адресу:
milena@ius.bg.ac.yu, или на дискети
Наташи Симовић до 1. у месецу за
догађаје из претходног месеца.
ISSN 1820-3981
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домаћих адреса тако и из иностранства, укључујући и наше амбасаде широм света. Успех наших
студената на овом такмичењу тумачи се као признање не само
Правном факултету Универзитета
у Београду већ и институцијама
Србије. По речима министра Зорана Стојковића, овакав резултат наших студената „доказује да Србија
има изузетан потенцијал младих
људи који су спремни да Европи и
свету покажу да поседују знање и
умеће које ће применити у свом будућем правничком ангажовању, а
да Правни факултет Универзитета
у Београду и даље чува високи углед и традицију, који су се градили
квалитетним радом кроз деценије“.
Тим студената који је представљао Правни факултет у Бечу
чинили су: Бранка Бабовић, Милош Бингулац, Ксенија Борета, Драгана Јандрић, Марко Јовановић, Наташа Лалатовић, Марија Марошан,
Александар Угљеваревић и Олга
Цветковић. У изради тужбе учествовали су и: Мирослав Камел, Бранислав Милутиновић, Јована Митић, Милица Пештерић и Југослава
Стојановић. За ово такмичење студенте су припремали асистент мр
Милена Ђорђевић и доцент др Владимир Павић.
Како учешће нашег тима на такмичењу у Бечу не би било могуће
без великодушне подршке наших
најуспешнијих компанија, адвокатских канцеларија и других стручних удружења и институција, 19.
априла 2007. године је у студентском клубу Bona fides организован
пригодан коктел у знак захвалности дародавцима тима Правног
факултета којима су овом приликом додељене захвалнице и монографија Правног факултета. Присутни су још једном упутили
срдачне честитке нашим студентима и Факултету на постигнутом успеху, и обећали континуирану подршку напорима нашег Факултета
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на модернизацији наставе и остваривању нових победа на домаћем и
међународном плану.
И ову прилику Факултет користи
да се захвали својим донаторима:
ДЕЛТА М F ЈП Железнице Србије F
Rudnap group F Спољнoтрговинска
арбитража при ПКС F адв. канцеларија Моравчевић, Војновић &
Здравковић F адв. канцеларија Карановић-Николић F US Steel Serbia
F Тигар а.д. F MK Commerce F Raiffeisen banka F Урбанистички завод
Београда F CMS Reich Rohrwig
Hasche Sigle д.о.о F Wolf Theiss F
Sky technologies д.о.о. F Wiener Stadtische осигурање а.д F Привредна
комора Београда F Удружење правника у привреди Србије F Агенција
за приватизацију F Адвокатска комора Београда F Адвокатска комора
Србије F Allegra Collezioni. n
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Сребрни успех наших студената на
регионалном такмичењу из људских права

У

Београду је 14. и 15. априла
2007. године било одржано
прво Регионално такмичење у симулацији суђења пред Европским
судом за људска права, у организацији Младих правника Србије, а
под покровитељством Шведског

хелсиншког комитета за људска
права.
У дводневном такмичењу, одржаном у свечаним судницама Палате правде, учествовало је једанаест
правних факултета из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Ма-

кедоније и Србије које су представљали њихови изабрани клубови,
од по шест студената. Овај догађај је
по први пут, после вишегодишње
паузе, окупио правне факултете из
престоница свих пет држава региона – Београда, Подгорице, Сарајева,

3

Тим нашег Факултета који је освојио друго место на Регионалном такмичењу у симулацији суђења
пред Европским судом за људска права
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Скопља и Загреба, као и Новог Сада,
Бања Луке, Тетова, Ниша, Крагујевца и Новог Пазара. Тиме је такмичење у потпуности остварило своје
две идеје водиље – продубљивање
знања из европског система заштите људских права и унапређење регионалне сарадње.
У трочасовном финалном двомечу, одржаном у недељу 15. априла, сусрели су се клубови Владимир
Бајер са Правног факултета у Загребу и Слободан Јовановић са
Правног факултета у Београду. У
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изузетно квалитетном и до самог
краја неизвесном финалном мечу
као победник је изашао Клуб Владимир Бајер, док је београдски
Правни факултет заузео друго место. Правни факултет у Београду је,
при том, освојио и прво место у
писању поднесака, што је саставни
део овог такмичења.
Клуб Слободан Јовановић, који
је овим наступом заокружио једногодишње припреме, представљали
су студенти Правног факултета у
Београду: Милица Стојановић, Јо-
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вана Стевовић и Матеја Ђуровић,
заступајући подносиоца представке, и Вељко Грковић, Милица Новаковић и Урош Живковић бранећи
интересе државе. Тренери Клуба су
били асистенти Правног факултета
у Београду: мр Ивана Крстић и мр
Танасије Маринковић.
Поводом овог великог успеха нашег Факултета за учеснике такмичења је уприличен пријем у деканату, а студенти су добили и пригодне
награде. n

Дани Русије на нашем Факултету

Н

4

а Правном факултету Универзитета у Београду, у понедељак, 23. априла 2007. године у организацији студентског удружења
„Номоканон“ одржана је свечаност
поводом почетка манифестације
Дани Русије која ће се одржати на
универзитетима у Београду и Косовској Митровици. Декан Правног факултета проф. др Мирко Васиљевић, пожелео је добродошлицу
гостима из Русије и свим присутним на свечаном отварању и подсетио на вишегодишњу сарадњу
коју наш Факултет има са Правним
факултетом Универзитета Ломоносов из Москве.
Свечаност је отворио министар
науке Александар Поповић, који је
подсетио на јаке везе између Србије и Русије у прошлости, а говорио је и Александар Алексејев, амбасадор Русије, који је нагласио да
сарадња између Русије и Србије
расте из дана у дан. Александар
Седмак, проректор за међународне
односе Универзитета у Београду

Свечано отварање манифестације Дани Русије
у конференцијској сали нашег Факултета

истако је да би сарадња нашег универзитета са оним у Русији морала
да буде много јача: „Постоји низ
билатералних споразума, али још

увек нема заједничких пројекта.
Дуго не постоји ни размена студената, али се надам да ће се то променити“ – рекао је Седмак. n

Научни скупови у иностранству

ХI

међународна конференција
о потрошачком праву (11th
International Conference on Consumer
Law), у организацији Међународног удружења за право потрошача,
одржана је у Јужноафричкој Репуб-

4

лици (Cape Town) у периоду од 11.
до 13. априла. На овој великој конференцији учествовали су истакнути аутори са свих континената, а
презентован је и реферат на тему
„Consumer Protection Law in Need for

an Appropriate Framework for a
Socially Accountable Production of
Durable Goods“ чији су коаутори
проф. др Светислав Табороши и мр
Татјана Јованић.
GGG
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Асистент мр Марија Караникић
је учествовала на Шестој годишњој
конференцији о европском одштетном праву (Conference on European
Tort Law), у организацији Истраживачке јединице за европско одштетно право (ETL) и Европског
центра за одштетно право и право
осигурања (ECTIL).
Конференција је одржана у
просторијама аустријске Академије
наука у Бечу, од 12 до 14. априла
2007. године.
Поред извештаја о најновијим
променама у области одговорности
за причињену штету у појединим
земљама Европске уније, Марија је
имала прилику да чује излагања
професора Хелмута Коциола (Helmut Koziol), Кристијана Вендехорста
(Christiane Wendehhorst), Хортона
Роџерса (Horton Rogers) и Бернарда
Коха (Bernard Koch) на тему обавезе
накнаде штете у случају смрти
(Wrongful death).
Захваљујући Chevening стипендији Владе Уједињеног Краљевства,
асистент Марија Караникић проводи ову академску годину на Универзитету Oxford.
GGG
Проф. др Ђорђе Лазин је у периоду од 23–24. априла 2007. године
учествовао на међународном научном скупу „The Influence of EU
Law on the Criminal Law of the Member States “ који је одржан у Љубљани
у организацији Правног факултета
у Љубљани са рефератом на тему
„The International Standards for Discretionary Criminal Proceedings and
the Legislation on Criminal Procedure
in Serbia “.
GGG
У оквиру Сталне међународне
научне конференције „Legal, Political
and Economical Iniciatives Towards
Europe of Knowledge“ у организацији
Института за Европу, Универзитета КТУ, у Каунасу (Литванија),
проф. др Стеван Лилић одржао је
27. априла предавање са пезентацијом на тему „Access to Justice in EU
Enviromental Law Issues“.
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GGG
Мр Душан Ракитић, асистентприправник, учествовао је на конференцији која је одржана у Берли-
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5

ратији на Правном, Богословском
и Факултету политичких наука
Београдског универзитета. Предлог
је усвојен и уврштен у закључке
конференције.

Мр Душан Ракитић на конфернцији у Берлину

ну од 26. до 29. априла 2007.
године. Осма по реду, конференција на тему „Однос државе и цркве“ организована је од стране Бискупске конференције Католичке
цркве Немачке (DBK), Немачке
Евангеличке цркве (EKD) и Епархије средњоевропске Српске православне цркве. Конференција је
окупила представнике надлежних
органа извршних власти Србије и
Немачке, као и представнике невладиних организација и стручњаке из обе земље, као и високе представнике све три цркве. Душан
Ракитић је у пленуму конференције
представио правни оквир односа
државе и цркава и верских заједница у Србији, изграђиван од 2001. до
2006. године. У оквиру панела „Законодавство у области вере и верска слобода“ Душан Ракитић је изложио став о условљености развоја
демократије, с једне, и сарадње
државе са традиционалним црквама и верским заједницама, с друге
стране, и предложио организовање
серије предавања о цркви и демок-

GGG

5

Марко Давинић одржао је 14.
маја предавање на колеџу Ст. Џонс
(St. Johns College), Универзитета у
Оксфорду на тему „Србија – прошлост и садашњост“. Посебна пажња током предавања, као и у дискусији која је уследила, посвећена
је генези косовског проблема и негативном утицају политике дуплих
стандарда на демократска кретања
у Србији. Предавању је присуствовало око 100 професора и студената поменутог оксфордског колеџа.
GGG
Др Слободан Марковић, редовни професор нашег Факултета, одржао је 16. маја 2006. године на Факултету уметности Универзитета у
Темишвару (Румунија) предавање
на тему „Copyleft vs. Copyright“. Такође, 21. и 22. маја 2006. године
проф. Марковић је на регионалном
семинару „Strategic Use of Intellectual
Property Rights for Economic and
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Чешка, а иза нас су Грчка, Русија,
Шпанија и многе друге државе. На
првом месту налази се Ирска (4.92),
а за њом су Шкотска, Норвешка и
Данска (4.83), док је на сâмом дну
лествице Црна Гора, с оценом 2.75.
Овај велики успех је од нарочитог
значаја за Правни факултет Универзитета у Београду, с обзиром да
је у периоду у којем је забележен
овако велики напредак у реформама високог образовања у Србији,
ректор Универзитета у Београду и
председник Конференције универзитета Србије био наш професор,
др Дејан Поповић.
GGG

Проф. др Слободан Марковић на Међународној конференцији у Охриду

6

Social Development“, одржаном у
Охриду (Македонија), на позив
Светске организације за интелектуалну својину из Женеве одржао
предавања на следеће теме: IPR –
Culture of Dematerialized Property
(Права интелектуалне својине –
култура дематеријализоване својине), IPR in Exporting Business (Права
интелектуалне својине у извозним
пословима) и License and Franchise
as Business Tools (Лиценца и франшиза као пословне алатке).

плома – активностима које чине
срж Болоњског процеса. У претходном „Извештају о инвентарисању“,
припремљеном за министарски састанак у Бергену 2005. године, Србија је била добила оцену 2.20, са
којом се налазила на 41. месту (од
укупно 43 оцењене јурисдикције).
Данас је она на 29. месту (од 48 оцењених јурисдикција), при чему јој
је дата оцена 4.00. На истом месту
налазе се Италија, Словенија и

Немачки град Фрајбург је у
периоду од 17. до 20. маја био домаћин семинара из области упоредне правне традиције и римског
права под називом Risikomanagement in der Antike. Овај семинар, на
коме своје радове излажу најугледнији професори, али и најмлађи
аутори, одржава се сваке године.
Правни факултет Универзитета у
Београду је, у сарадњи са Правним
факултетом Универзитета у Грацу,
био веома успешан домаћин тог
скупа 2003. године.
Предмет овогодишњег семинара,
који је овог пута организовао Уни-

GGG
На састанку министара просвете
земаља – чланица Болоњског процеса, одржаном у Лондону 17. и 18.
маја 2007. године, усвојен је, између
осталог, „Извештај о инвентарисању Болоњског процеса 2007“ (Bologna Process Stocktaking Report
2007), припремљен од стране Bologna Follow-up Group, задужене за
перманентно праћење реформи високог образовања у Европи. У томе
извештају српски универзитети добили су врло добру оцену за постигнуте резултате у увођењу тростепених студије (bachelor – master
– doctor), обезбеђивању квалитета,
признавању дипома, образовању
током читавог живота и увођењу
студија за стицање заједничких ди-

6

Наш стуент Мирослав Ђорђевић на Међународној конференцији у Фрајбургу
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верзитет Albert-Ludwigs из Фрајбурга
и Универзитет из Граца, био је
деликатан проблем преноса ризика
у старим правима. Излагањем својих радова, као и активним учествовањем у дискусијама о сваком
раду, свој допринос скупу су дали
многобројни учесници из Немачке,
Аустрије, Италије, Мађарске, Словеније, Бих, Хрватске и наше земље.
Међу многобројним еминентним
професорима који су учествовали у
раду нашли су се и др Герхард туер
(Грац), др Волфганг Кајзер (Фрајбург),
др Алберто Мафи (Милано), др
Дитлиф Либс (Фрајбург), др Гвидо
Фајфер (Минхен), др Мартин Дрехер
(Магдебург), др Јанез Крањц (Љубљана), као и многи други. Наш
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факултет је представљао Мирослав
Ђорђевић, студент треће године, који је одржао реферат на тему „Comparative Analysis of Risk Management
in Roman law, Serbian Doctrine and
XIX Century Legislation“. После излагања рада уследила је дискусија у
којој је реферат нашег представника
оцењем одличним критикама. Скуп
је завршен 20. маја организованим
разгледањем лепог универзитетског
града Фрајбурга и заједничком вечером, на којој константовано да је
семинар протекао изузетно успешно, због чега ће бити организован и
следеће године, по тринаести пут.
GGG
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Проф. др Зоран Стојановић и
проф. др Милан Шкулић су, у
саставу делегације српског правосуђа, били од 23. до 28. маја у студијској посети у Француској. Том
приликом су посетили француско
Министарство правде, Високи савет правосуђа и Школу за континуирану обуку правосудних кадрова
у Паризу, као и француску Правосудну академију у Бордоу. У саставу делегације су између осталих
били: Драгиша Слијепчевић, судија
ВСС, Боса Ненадић, судија Уставног суда, Јасна Киурски, заменик
Републичког ЈТ, као и Драгана
Бољевић, судија Окружног суда у
Београду и Председник Друштва
судија Србије. n

Научни скупови у земљи

П

роф. др Ђорђе Лазин је у периоду од 20–22. марта 2007.
године учествовао на научном скупу „Примена новог Законика о
кривичном поступку“ у организацији Удружења за кривично право
и криминологију Србије које је одржано на Копаонику са рефератом
на тему „Заштита људских слобода и права у новом Законику о
кривчном поступку“. На овом скупу је донет закључак да се предложи одлагање примене новог Законика о кривичном поступку због
непостојања материјалних, организационих и кадровских услова за
његову примену, као и бројних концепцијских, логичких и језичких
недостатака и противуставних решења и да се приступи изради новог Законика о кривчном поступку.

тему „Докле је стигла реформа државне управе?“
GGG
У четвртак, 12. априла 2007. године, на Правном факултету Универзитета у Београду, одржана је
презентација Службе спољних послова и Дипломатске академије Ми-

нистарства спољних послова Републике Србије. На почетку скупа,
учеснике и присутне поздравио је
декан Правног факултета проф. др
Мирко Васиљевић. О историјском
развоју службе спољних послова
модерне Србије и обуци младих
дипломата говорио је Амбасадор
Божин Николић, директор Дипло-

7

GGG
У оквиру модула Грађанско друштво, у организацији Београдске
отворене школе (БОШ), проф. др
Стеван Лилић одржао је 1. априла
полазницима Школе предавање на
Презентација Дипломатске академије у амфитеатру V нашег Факултета
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матске академије. Амбасадор др
Милан Пауновић, главни правни
саветник Министарства спољних
послова, говорио је о Министарству спољних послова као спољнополитичком органу Републике Србије. Др Душко Црногорчевић,
Амбасадор Републике Србије у Румунији, је говорио о дипломатији у
фукнцији спољне политике Републике Србије, а Амбасадор Здравко
Бисић, директор Дирекције за персоналне и правне послове, о организацији Министарства спољних
послова и условима за пријем приправника у Министарство спољних
послова.
GGG

8

У Конференцијској сали Правног
факултета Универзитета у Београду,
у организацији Мисије ОЕБС-а у
Србији, Специјалног тужилаштва
Окружног јавног тужилаштва Републике Србије и Правног факултета, 26. априла 2007. године одржан је Округли сто о смерницама
за израду правног оквира о заплени
и одузимању противправно стечене
имовинске користи. Чланове округлог стола најпре су поздравили др
Љиљана Радуловић, професор Кривичног права и продекан за наставу
на Правном факултету Универ-
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зитета у Београду, Слободан Радовановић, Специјални тужилац за
организовани криминал, гђа Рут
Ван Рхијн шеф одељења за владавину права и људска права при
Мисији ОЕБС-а у Београду и Бранко Николић, Правни саветник Мисије ОЕБСа. На Округлом столу је
говорио и доц. др Горан Илић са
рефератом на тему: Међународни
стандарди у погледу заплене и одузимања противправно стечене имовинске користи. Скуп је изазвао велико интересовање научне и
стручне јавности.
GGG
На Економском факултету Универзитета у Београду, у организацији овог Факултета и Научног
друштва економиста, 11. маја 2007.
године одржано је саветовање на
тему „Како завршити приватизацију у Србији: резултати и перспективе“. Један од уводних реферата
на тему приватизације градског
грађевинског земљишта изложио је
Бошко Мијатовић, а коаутори овог
рада су и професори са нашег Факултета проф. др Драгор Хибер и
проф. др Борис Беговић. На овом
саветовању реферат о златним акцијама у поступку приватизације

Учесници Округлог стола о смерницама за израду правног оквира о заплени и
одузимању противправно стечене имовинске користи
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изложила је и асистент мр Татјана
Јованић.
GGG
Друштво за античке студије и
Архив Срема крајем априла 2007.
године издали су Зборник радова
Антика и савремени свет у којем
су се нашли прилози педесет и два
учесника међународног скупа Антика и савремени свет одржаног
почетком новембра 2006. године у
Сремској Митровици и Сремским
Карловцима.
У овом зборнику налазе се и три
запажена прилога наших колега:
проф. др Симе Аврамовића Англосаксонизација античког грчког права (стр. 11–21), проф. др Жике Бујуклића Forum Romanum као изазов
за модерна истраживања (стр. 35–
46) и доцента др Војислава Станимировића Исламска култура као
мост између европске антике и ренесансе (стр. 350–371).
GGG
Већи број професора и асистената нашег факултета учествовао је
на XVI Сусрету правника у привреди Србије који је одржан у Врњачкој Бањи од 16. до 18. маја 2007. године са темом „Право и зaштита
инвеститора“. Пред више од 500
учесника (правника из привреде,
правосуђа, управе и других организација), говорило је око 90 референата из земље и професора и адвоката из Аустрије, Немачке, Русије,
Црне Горе и Републике Српске. У
оквиру Сусрета организована су
два округла стола са темама „Заштита потрошача“ и „Инвестициони спорови и порези“. У завршним порукама са саветовања
истакнуто је да је трајна правна заштита инвеститора нужна претпоставка стабилне, развојне и конкурентне привреде, а да је за постојање
такве заштите нужно обезбедити
неопходне претпоставке политичке
стабилности (државни оквир, регуларне редовне а не ванредне изборе, стабилне и одговорне парламенте, стабилне и одговорне владе,
транспарентне и држави и народу
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9

Шеснаести сусрет правника у привреди Србије

одговорне политичке странке, професионалну и одговорну државну
управу), као и неопходне правне
претпоставке (довољан квантитет
права, објективан квалитет права и
независно и праву одговорно правосуђе). У том смислу, правници у
привреди, између осталог, залажу
се за транспарентији поступак доношења нових закона, уз веће
укључивање стручних и научних
институција, независних експерата, активнију улогу привредних ко-

мора у поступку доношења закона
који се тичу привреде, као и уз постепено развијање институције ауторства предлога нацрта закона,
која би појачала одговорност, професионализам и квалитет закона.
Правилна примена закона природно налаже и завршетак реформе
правосуђа, оснивање недостајућих
судова, растерећење судова, развој
алтернативних начина решавања
спорова (арбитраже, медијације,
мирења, избраних судова и слич-

но), као и трајније решење питања
достојног финансирања судова и
судија, што је још једна у низу порука XVI скупа Правника у привреди.
GGG
Удружењење за међународно
кривично право одржало је своје
пето по реду, јубиларно, међународно саветовање на Тари, у времену од 16–20. маја 2007. године на
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тему „Примена међународног кривичног права – организовани криминал“. У раду Саветовања узели
су учешћа и наши професори и сарадници: проф. др Миленко Крећа,
председник Удружења, проф. др
Милан Шкулић, проф. др Владан
Јончић, мр Александар Гајић, асистент, мр Игор Вуковић, асистент,
Вања Бајевић, асистент-приправник и Јелена Јовичић, асистентприправник. У организацији саветовања поред наших наставника и
сарадника знатно су допринели и
др Срето Ного, секретар Удружења
и Новица Пековић, судија Врховног суда Србије. Саветовању је присуствовао знатан број научника и
сарадника са правних факултета у
Србији, наставници и сарадници
са Криминалистичко – полицијска
академије, судије, судије Специјалног суда, јавни тужиоци, представници из специјалног тужилаштва,
стручњаци из Министарства Унутрашњих послова Р. Србије, Министарства финансија Р. Србије, Управе царина Р. Србије, адвокати и
други стручњаци из области права.
Саветовању су присуствовали и
универзитетски наставници из

20

10

M 100 Y 80 K 30 K

100

других држава; Републике Српске,
Македоније, Црне Горе, Федерације
Босне и Херцеговине, Бугарске и
Словеније.
GGG
22. маја 2007. године, у Конференцијској Сали Правног факултета, у организацији Правног факултета и београдске канцеларије
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Савета Европе, одржан је округли
сто на тему Председавање Саветом
Европе из перспективе људских
права. На скупу су говорили Владан Јоксимовић, из канцеларије Савета Европе у Београду и Славољуб
Царић, агент Републике Србије при
Суду за људска права у Стразбуру.
Модератор је била мр Светислава
Булајић, асистент на нашем Факутлету.
GGG
Проф. др Ђорђе Лазин је 26. маја
2007. године учествовао на Округлом столу „Непримењивост Законика о кривичном поступку из 2006.
године – разлози за одлагање примене и доношење новог Законика“ у
организацији Адвокатске коморе
Србије који је одржан у „Сава центру“ са рефератом на тему „Противуставне одредбе у новом Законику о кривичном поступку из 2006.
године“. На овом Округлом столу
усвојен је закључак да се предложи
одлагање примене новог Законика
о кривичном пступку из 2006. године и да се приступи изради новог
Законика. n

Гости на предавањима

У

амфитеатру VI Правног факултета, дана 4. априла 2007.
године, др Клаус вон Лампе, професор и адвокат из Берлина, одржао је предавање на тему „Организовани криминалитет“ у оквиру
специјалистичких струковних студија „Тероризам, организовани криминалитет и корупција“.
GGG
На вежбама из предмета Економска политика, које изводи асистент мр Татјана Јованић, 24. априла
2007. године гостовала је Ивана
Антић, правни саветник Агенције
за приватизацију, одржавши веома
занимљиво излагање на тему метода приватизације предвиђених ва-

10

Проф. др Клаус вон Лампе са полазницима специјалистичких студија
ероризам, организовани криминалитет и корупција
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жећом регулативом из ове области.
GGG
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налитет у Грчкој“, у оквиру специјаистичких струковних студија
„Тероризам, организовани криминалитет и корупција“.
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достојности исказа сведока и вестака“ студентима треће године
који похађају предавања из Судске
психологије код доц. др Наташе Делић.
GGG
У четвртак, 10. маја 2007. године
у амфитеатру IV нашег Факултета,
проф. др Евангелос Василакакис са
Правног факултета Аристотел Уни-

Проф. др Алан Вотсон на предавању у амфитеатру V

У оквиру посете нашем Факултету, познати амерички професор
шкотског порекла Алан Вотсон
(Alan Watson) одржао је два предавања нашим студентима. Прво предавање је било намењено студентима прве године студија и
представљено је 26. априла 2007. године у амфитеатру V, у оквиру наставе из Националне историје државе и права, под називом „Legal
Transplants Today“. Друго предавање
је одржано 27. априла 2007. године у
оквиру клуба Forum Romanum, а
тема је била „American Legal
Education“. Оба предавања су била
изванредно посећена и пропраћена
великим бројем питања која су госту постављали наши студенти. Као
и ранијих година, сусрет са студентима се завршавао дугим разговорима после предавања.

GGG
8. маја 2007. године Татјана Безмаревић Јанић, судија Првог општинског суда у Београду,одржала је
предавање на тему „Оцена веро-

11

верзитета из Солуна, у оквиру предавања на предмету Међународно

GGG
У суботу, 5. маја 2007. године, др
Каритос Панајотис, адвокат и професор, одржао је предавање на тему
„Тероризам и организовани крими-

Проф. др Каритос Панајотис и проф. др Зоран Стојановић
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приватно право, одржао је предавање на тему International Procedural
Law: Brussels I Regulation.
GGG
Студенти који похађају предавања из Судске психологије код доц.
др Наташе Делић су 21. марта 2007.
године присуствовали су суђењима
у Првом и Другом општинском суду
у Београду и Окружном суду у
Београду.
GGG

12

Катедра за кривично право је,
као и сваке године, организовала
одлазак у Окружни затвор у Београду и Специјалну затворску болницу, као један од видова практичне
наставе. Асистент мр Игор Вуковић, асистент-приправник Јелена
Јовичић, асисистент-приправник
Иван Ђокић и преко 100 наших
студената са основних студија су, у
периоду од 21. до 23. маја 2007. године, имали прилику да обиђу ове
установе и да се кроз разговор са

Наши студенти у посети Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици

овлашћеним лицима ближе упознају са њиховим радом.
GGG
24. маја 2007. године доц. др Наташа Делић, асисистент приправник Јелена Јовичић и преко 30 на-

ших студената са основних студија
су посетили Казнено поправни завод у Сремској Митровици. Студенти су обишли затворено и полуотворено одељење Завода и том
приликом се ближе упознали са начином извршења казне затвора. n

Општи семинар

3.

априла 2007. године, у организацији Општег семинара, у амфитеатру II Правног факултета
Универзитета у Београду, одржана
је трибина на тему Српски политички говор модерног доба, поводом истоимене књиге аутора Дејана
Милића. На трибини су говорили
проф. др Драгољуб Мићуновић,
председник Политичког савета Демократске странке, Вук Драшковић, председник Српског покрета
обнове, доц. др Слободан Г. Марковић и аутор. Водитељ трибине био
је проф. др Јовица Тркуља.
GGG

5. априла 2007. године, у организацији Опшет семинара, у Сали за
седнице Правног факултета Универзитета у Београду одржана је

12

Вук Драшковић и Драгољуб Мићуновић у разговору са Деканом Правног факултета проф. др Мирком Васиљевићем
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О књизи су говорили: др Чедомир
Антић, Маринко Вучинић и аутор.
Водитељ трибине био је проф. др
Јовица Тркуља.
GGG
17. априла 2007. године, у сали за
седнице Правног факултета Универзитета у Београду, у организацији Општег семинара, одржан је

трибина на тему Зачетак идеје о секуларној држави у рабинском јудаизму. Уводничар трибине био је
проф. др Елиезер Папо, а водитељ
проф. др Јовица Тркуља.

80

70

60

50

40

30

20

10

13

ник, аутора др Дејвида Мекензија,
професора Универзитета Северна
Каролина, САД. О књизи су говорили др Александар А. Миљковић,
Живота Ивановић и аутор. Водитељ трибине био је проф. др Јовица
Тркуља.
GGG
Прва трибина Општег семинара
у мају месецу одржана је на тему
Платон и Аристотел као највиши
домет античке философије 8. маја
2007. године у Сали за седнице.
Предавање на ову тему одржала је
др Вера Јанићијевић. Водитељ трибине био је проф. др Јовица Тркуља.
GGG
15. маја 2007. године, у Сали за
седнице Правног факултета Универзитета у Београду, у организацији Општег семинара, проф. др
Данило Баста одржао је предавање
на тему Ханс Келзен пред сопственим огледалом (Келзенова друга аутобиографија). Водитељ трибине
био је проф. др Јовица Тркуља.

GGG
Трећа трибина у организацији
Општег семинара у априлу месецу
одржана је 10. априла у Сали за
седнице. Тема овог састанка био је
разговор о књизи Гроф Чедомиљ
Мијатовић, у издању нашег факултета и издавачке куће Досије, аутора доц. др Слободана Г. Марковића.

90

13

разговор о књизи Милован Миловановић спрски дипломата и држав-

GGG

Састанак Општег семинара поводом књиге Гроф Чедомиљ Мијатовић

21. маја 2007. године, у организацији Општег семинара, у сали за
седнице Правног факултетеа Уни-
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вање на тему „Примена важећег
Царинског закона Републике Србије
и рад на усаглашавању са прописима Европске уније“. Водитељ трибине био је проф. др Јовица Тркуља.
GGG

верзитета у Београду, Мирјана Оташевић Лушић одржала је преда-

22. маја 2007. године у амфитеатру II на Правном факултету Универзитета у Београду, у организацији Општег семинара и ЈП
Службени гласник, одржан је разговор о књизи Оливера Ињца Велике адвокатске одбране. О књизи су
говорили проф. др Јовица Тркуља,
адвокати Илија Радуловић, Страхиња Кастратовић и Миша Павловић, као и књижевник Иван Ива-

новић. Водитељ састанка била је
Гордана Милосављевић. n

Факултетски живот
14

25.

априла 2007. године, на
првом састанку новоизабране редакције факултетског часописа „Анали Правног факултета“, решењем декана Факултета, за
ко-уредника међународног издања
овог часописа именован је проф. др
Алан Вотсон (Alan Watson), заједно

са проф. др Симом Аврамовићем.
Алан Вотсон је професор Правног
факултета Универзитета у Џорџији,
САД, један од најугледнијих компаративиста и правних историчара у
свету, почасни доктор шест светских универзитета, међу којима и
Универзитета у Београду, дугого-

дишњи пријатељ нашег Факултета,
оснивач Фондације из које се награђују најбољи радови наших студената везани за његову теорију
правних транспланата (Alan Watson
Foundation). У раду првог састанка
редакције активно је учествовао и
проф. Вотсон, коме је том приликом уручено решење о именовању
за ко-уредника часописа. На састанку редакције донето је више
важних одлука, међу којима и она
да се часопис, поред уобичајеног,
почне да објављује и у електронском облику. Ово су први кораци у
реализовању намере редакције да
се углед нашег факултетског часописа још више увећа, нарочито његовог међународног издања, што
би требало да доведе до повољнијег
рангирања „Анала“ и, самим тим,
већег вредновања радова који се у
њему објављују.
GGG

Нова редакција часописа Анали Правног факултета

14

26. априла 2007. године потписан је споразум о научно-стручној
и пословно-техничкој сарадњи између Правног факултета Универзи-
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15

начног договора о понуђеним пројектима и евентуалном саставу тимова који би учествовали у њиховој
реализацији.
GGG

Потписивање споразума о сарадњи са
Криминалистичко-полицијском академијом у Београду

тета у Београду и Криминалистичко-полицијске академије у Београду.
Потписивању споразума су присуствовали са Правног факултета:
декан проф. др Мирко Васиљевић,
проф. др Будимир Кошутић, проф.
др Миленко Крећа, проф. др Ђорђе
Игњатовић, проф. др Боривоје Шундерић и секретар Мирко Ваљаревић. Испред Академије присуствовали су: декан проф. др Слободан
Петровић, продекан за научно-истраживачки рад проф. др Ђорђе
Ђорђевић, продекан за наставу доц.
др Радован Радовановић, секретар
Оливера Спасовић, као и члан Савета Академије проф. др Драгољуб
Кавран.

кутлета упознала је гђа Сузана Војиновић из Министраства наука Републике Србије.
30. маја 2007. године одржан је
додатни радни састанак наставника и сарадника Правног факултета
заинтересованих за учешће на Седмом оквирном пројекту Европске
уније и договорено да се они укључе у већ понуђене пројекте. Следећи састанак је заказан за 11. јун
2007. године с циљем постизања ко-

Од недавно се на сајту нашег Факултета налази линк ка интернет
презентацији Фондације Алан Вотсон – www.alanwatson.org. У оквиру
делатности нашег Факултета, Alan
Watson Foundation је посвећена
подстицању научно-истаживачког
рада из области упоредног права и
правне историје. Фондација носи
назив по чувеном професору Алану Вотсону са Универзитета у
Џорџији, почасном доктору Универзитета у Београду. Интернет
страницу су израдили и уређују је
наши студенти Ана Батрићевић и
Виктор Милосављевић. Презентација садржи мноштво корисних
информација везаних за упоредно
право, правну историју, као и дифузионистичке тенденције у праву.
На њој су такође доступни и радови награђени на конкурсу који
Фондација сваке године расписује.
Мисија Фондације састоји се у инспирисању и награђивају успеха наших студентата. Основан је такође
и Online Comparative Law Forum, на

15

GGG
28. маја 2007. године, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета
Универзитета у Београду, чији је
управник проф. др Ђорђе Игњатовић, у Конференцијској сали Правног факултета, одржан је радни
састанак поводом учешћа нашег
Факултета у Седмом оквирном
пројекту Европске уније за финансирање научно-истраживачког рада. О могућностима учешћа на
овом пројекту колеге са нашег Фа-

Учесници радног састанка поводом Седмог оквирног пројекта Европске уније за
финансирање научно-истраживачког рада
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коме су постављени значајни научни радови из поменутих области,
обавештења, као и расправе о тим
темама.
На новооснованом Alan Watson
Foundation Website-у ће такође ус-
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коро бити објављиване и друге
електронске публикације из области упоредног права и правне историје. Током свог боравка у Београду од 23. априла до 2. маја, проф.
Вотсон је остварио низ контаката
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везаних за проширење делатности
Фондације са добротворним циљем
да се подстакну студенти нашег
Факултета на научно-истраживачки рад у области упоредног права и
правне историје. n

Међународна сарадња

М

16

16

аја 2001. године ректори Универзитета у Београду и Универзитета у Питсбургу потписали
су уговор о сарадњи у оквиру кога
је посебно предвиђена сарадња
правних факултета ова два универзитета. Захваљујући финансијској
подршци америчке Владе, ова сарадња је резултирала посетом више
америчких професора нашем Факултету, који су у периоду од маја
2001. до маја 2003. године одржали
низ предавања из предмета: Енглески за правнике, Уставно право
САД, Људска права, Међународно
привредно право и Кривично право САД. Додатно, наш професор др
Стеван Лилић је у зимском семестру 2001. године боравио као
гостујући предавач на питсбуршком Факултету, а наши асистенти
мр Милена Ђорђевић, мр Ивана
Крстић и мр Вук Радовић су са успехом магистрирали на овом факултету. Сарадња са овом престижном америчком високошколском
установом у значајној мери је допринела и установљењу Moot Court
такмичења на нашем Факултету,
јер је управо иницијална финансијска и стручна подршка тиму нашег Факултета од стране Универзитета у Питсбургу довела до тога
да октобра 2002. године др Владимир Павић и мр Милена Ђорђевић
отпочну са припремама наших студената за Moot court такмичење из
Међународног привредног и Арбитражног права, на којем су ове
године наши студенти освојили високо треће место.
Иако је финансијска помоћ америчке Владе исцрпљена пре две го-

дине, сарадња ова два Факултета је
настављена захваљујући пре свега
домишљатости и жељи америчког
партнера да нашим студентима
обезбеди могућности наставка
школовања у Америци, као и значајној финансијској помоћи америчке компаније US Steel са седиштем у Питсбургу, која је присутна
и на нашем тржишту. Тако је маја

2006. године LLM студије на Правном факултету у Питсбургу завршила и наша студенткиња Јелена
Арсић, а маја 2007. године Ђорђе
Кривокапић. Међународни центар
за правне студије Универзитета у
Питсбургу, који већ низ година успешно води проф. др Роналд Бранд,
је и ове године успео да прибави
део средстава неопходних за масер
студије наших дипломаца у Питсбургу и на LLM програм примио
Наташу Лалатовић која је била члан
овогодишњег Vis Moot тима нашег
Факултета.
Да размена студената у оквиру
овог плодног пројекта сарадње два
факултета није једносмерна, сведочи и присуство неколицине америчких студената који су претходних година боравили у Београду на
летњој пракси, коју су им обезбедили асистенти и професори нашег
Факултета. Додатно, већ су традиционални сусрети нашег и питсбуршког тима у Бечу, дан пред званичан почетак такмичења, и
њихови пријатељски окршаји у
виду својеврсне генералне пробе
пред такмичење која је ове године,
на обострано задовољство, одвела
оба тима у финални круг такмичења.
GGG

Ђорђе Кривокапић
на свечаној додели диплома

4. априла 2007. године Правни
факултет Универзитета у Београду
посетили су представници Дипломатске академије Републике Црне
Горе „Гавро Вуковић“ из Подгорице, и то Драган Вукчевић, Директор Дипломатске академије репуб-
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лике Црне Горе, професор на
Правном факултету у Подгорици и
управним постдипломских студија
на Факултету политичких наука у
Подгорици; Лола Поповић, самостални саветник и секретар управе
Дипломатске акдемије у Црној
Гори, и Ивана Јелић, асистент на
Факултету политичких наука у
Подгорици и секретар Дипломатске академије у Подгорици. Проф.
др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета у Београду, заједно
са професорима и асистентима са
Међународно јавне катедре, примили су госте са Дипломатске академије ЦГ, у циљу разматрања могућности за сарадњу између ове две
институције.
GGG
У среду, 18. априла, проф. др
Александра Јовановић, продекан за
финансије је примила Вилијем Нилсона, професора емеритуса Универзитета Викторија у Канади
(William Neilson, Professor Emeritus
of Law, University of Victoria, Canada),
Милицу Мудрић и Чарлса Филпота
(Charles Philpott), правне саветнике
ОЕБС-а у Одељењу за владавину
права и људска права. Тема разго-
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вора је био програм „Законодавни
поступак, савремена пракса израде
закона и законодавна политика“
чију би реализацију на нашем Факултету финансирао ОЕБС. У разговору су учествовали и проф. др
Гашо Кнежевић, доцент др Добросав Миловановић и доцент др Владан Петров.
GGG
У понедељак 7. маја 2007. године
у студентској компјутерској лабораторији на нашем Факултету др
Грег Кеслер и Дебра Ли су презентовали регионални пројекат „Multimedia Law and Language – Moodle
course Management System“, и интернет сајт http://l4law.org/ намењен
студентима права као и правницима који желе да обогате своје знање
енглеског језика који се користи у
правне сврхе. Проф. др Стеван Лилић изнео је наша искуства у примени савремене комуникационе
технологије у обогаћењу знања енглеског језика који се користи у
правне сврхе. Овом приликом,
проф. др. Александра Јовановић,
продекан за финансије, потписала
је Споразум о академској сарадњи
између Language4law, Inc. и Правног факултета Универзитета у

Проф. др Александра Јовановић и проф. др Гашо Кнежевић на састанку
са делегацијом ОЕБС-а у деканату
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Београду, који ће омогућити нашим
студентима да од октобра месеца
2007. године бесплатно користе сајт
http://l4law.org/
GGG
Студенти Високих европских
студија Правног факултета Универзитета у Београду, у пратњи
асистента мр Душана Поповића и
професора француског језика Марије Петровић, боравили су од 12.
до 19. маја 2007. године у Француској на студијском путовању током
којег су посетили Стразбур и Нанси. Студенти су примљени у Савету Европе само неколико дана пошто је Србија преузела председавање
Комитетом министара СЕ, а сусрели су се и са амбасадором Србије
при Савету Европе, госпођом Слађаном Прицом. У Европском суду
за људска права студенти су присуствовали суђењу у спору Saadi v.
United Kingdom, а сусрели су се и са
судијом тог суда из наше земље,
проф. др Драгољубом Поповићем.
Посету Стразбуру студенти су завршили обиласком Европског парламента.
Други део студијског путовања
студенти Високих европских студија су провели у Нансију где су
посетили партнерски Универзитет
Нанси II и његов Европски универзитетски центар. Директор Европског универзитетског центра, проф.
др Етјен Крики, одржао је предавање на тему „ Европска унија после француских председничких избора „, а студенти су се сусрели и
са осталим француским професорима који су им предавали у Београду. За студенте је била организована и посета родној кући
Роберта Шумана у близини Меца.
Високе европске студије од 1997.
године организују Правни факултет Универзитета у Београду и Европски универзитетски центар Универзитета Нанси II. Директори
ових студија су проф. др Весна Бесаровић и проф. др Жан Дени Му-
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тон, а организују се уз подршку Министарства иностраних послова
Француске, које је финансијски подржало и ово студијско путовање.
GGG
31. маја 2007. године проф. др
Љиљана Радуловић примила је
проф. др Мери Футер са Универзитета у Нотигему, поводом сарадње
наше две високошколске институције и конкурса за стипендије за
магистарске студије на Правном
факултету Универзитета у Нотингему. Скупу је присуствовао и доц.
др Владимир Павић, као и велики
број студената заинтересованих за
наставак студија на овој високошколској установи. Проф. др Мери
Футер је похвалила напоре нашег
Факултета у едукацији младих
правника у чији се квалитет

Делегација нашег Факултета у посети Европском парламентту

уверила пратећи рад наша четири
дипломца током мастер студија

претходне школске
Нотингему. n

године

у

Темпус пројекат
18

18

С

астанак Радног тела за Србију,
које чине декани правних факултета у Београду, Нишу и Новом
Саду, координатори ТЕМПУС ПОГЕСТЕИ пројекта са сва три факултета, а на челу са Председником
радног тела проф. др Дејаном Поповићем, имали су у Новом Саду
састанак са руководиоцем целог
пројекта (Grantholder-om), проф.
др Силвом Деветаком са Правног
факултета у Марибору.
На овом састанку су разматрана
питања акредитације мастер програма ПОГЕСТЕИ, као и претходно питање прилагођавања ПОГЕСТЕИ програма (започетог у време
раније важећег режима последипломских студија), промењеном садржају и смислу који је „мастер“ добио по новом Закону о високом
образовању Републике Србије. При
том, истовремено је договорено да
ПОГЕСТЕИ мастер буде акредитован на начин да буде могућ и наставак докторских студија на основама наведеног ТЕМПУС програма

студија из области европског права.
Одлучено је да након обављене
акредитације програма, настава на
овом „слободном мастеру“ крене
од летњег семестра школске
2007/2008. године.
На састанку је разматрано и питање како реализовати тзв. Mobility
програм, односно посете наших
осам млађих колега (који ће учествовати и у извођењу наставе на одређеним курсевима овог програма),
европским правним факултетима у
Салцбургу, Франкфурту на Одри,
Марибору, који су у оквиру Конзорцијума ТЕМПУС ПОГЕСТЕИ. Разматрана је и друга димензија овог
програма, чија реализација је планирана за следећу школску годину,
а везана је за радне посете професора са наведених европских факултета Правном факултету у
Београду, што треба да буде у функцији што бољег почетка реализације наведеног мастер програма.

Разматрана су и сва релевантна
техничка и методолошка питања
реализације важног дела овог ТЕМПУС пројекта, везана за E-learning
(учење уз помоћ интернета).
GGG
У оквиру Tempus Pogestei Mobility
програма доц. др Моника Милошевић и асис. мр Милош Милошевић
боравили су у периоду од 20. до 27.
маја на Правном факултету Универзитета у Салцбургу. Будући да
је један од циљева поменутог програма јачање сарадње између универзитета укључених у ТЕМПУС
пројекат, учвршћен је контакт са
колегама са Правног факултета
Универзитета Салцбург, проф. др
Михаел Гаистлингером (проф. др
Michael Geistlinger) и мр Саром Фусек (мр Sarah Fussek) као и Правног
факултета Универзитета у Нишу
проф. др Мирком Живковићем и
проф. др Зораном Радивојевићем. n
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Летња школа

Н

а Правном факултету Универзитета у Београду у периоду
од 10. до 22. септембра 2007. године
одржаће се прва летња школа о европским интеграцијама – Alpbach
Summer
School
on
European
Integration (ASSEI) – Belgrade. ASSEI
организују заједнички Правни факултет у Београду и Албах иницијатива младих у Београду. Ова летња
школа ће представљати значајан
допринос продубљивању знања и
студија Европског права на нашем
Факултету, као и регионалној сарадњи студената права.
Изворну Alpbach Summer School
реализује, у оквирима Албах Форума, Правни факултет Универзитета
у Инсбруку, и то већ 15 година у
континуитету. Наша је намера да
ASSEI постане традиционална летња школа на овим просторима,
препознатљива по високом квалитету који нуди Правни факултет
Универзитета у Београду
Идеја о организовању ове летње
школе родила се новембра 2006. године из разговора проф. др Драги-

це Вујадиновић и др Ерхарда Бусека – Председника Албах Форума и
специјалног координатора Пакта
за стабилност за Југоисточну Европу током посете нашем Факултету.

Том приликом Правни факултет у
Београду је установио сарадњу с
Правним факултетом Универзитета у Инсбруку и с Албах Форумом,

а као први резултат наведене сарадње договорена је организација
ове летње школе.
Модел школе, садржај рада и
главни предавачи су преузети од
изворне Alpbach Summer School, с
тим што су додатно укључене и
теме које су од посебног значаја за
процес придруживања Србије Европској унији. Програм рада школе
и ближе објашњење пројекта у целини је доступно на сајту Правног
факултета.
Часови на ASSEI летњој школи
држаће се на енглеском језику, а полазници, претежно студенти права,
биће делом из Србије, а делом и из
девет земаља региона: Словенија,
Македонија, Хрватска, БиХ, Црна
Гора, Бугарска, Румунија, Албанија и
Молдавија. Интересовање за учешће
на летњој школи је огромно, а селекција најбољих полазника треба да се
заврши до 15. јуна.
Управник летње школе је проф. др
Драгица Вујадиновић, а секретар
асистент мр Милена Ђорђевић. n
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Правна клиника

У

мају месецу 2007. године је завршен курс Правна килиника
за 2006/2007. годину. Курс су похађали студенти IV године и апсолвенти Правног факултета који су
показали изузетан успех у свом досадашњем школовању. Организоване су правне клинике за кривично, породично и облигационо
право. Студенти су уз помоћ настав-

ника Правног факултета у Београду,
судија, тужилаца, адвоката и правних стручњака обучавани за решавање практичних проблема. На
крају су одржане симулације коришћењем наставних метода које
обухватају „brainstorming“, правну
анализу случаја, „играње улога“, сeминаре, вођење дневника и сличне
активности.

GGG
28. маја 2007. године подељене су
дипломе полазницима Правне клинике за избегличко право и право
азиланата коју је Правни факултет
Универзитета у Београду организовао у сарадњи са канцеларијом UNHCR-а (UN High Commissioner for
Refugees) у Београду. n

Нови курсеви на Факултету

У

априлу 2007. године на Правном факултету Универзитета у
Београду, у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом

(IFC), отпочела је настава на специјалистичким струковним студијама „Корпоративно управљање“
која ће трајати пет месеци уз уку-

пан фонд од 90 часова. По завршетку наставе полазници курса стичу
право на полагање специјалистичког испита пред комисијом са-
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стављеном од три члана. Диплому
специјалисте за корпоративно управљање ће кандидатима који успешно положе специјалистички
испит заједнички издавати Правни
факултет Универзитета у Београду
и IFC. Од домаћих предавача на
овом курсу ће учествовати проф.
др Мирко Васиљевић, проф. др Дејан Поповић, проф. др Мирољуб
Лабус, проф. др Светислав Табороши, проф. др Бранко Лубарда,
проф. др Небојша Јовановић, проф.
др Гордана Илић-Попов, проф. др
Александра Јовановић, проф. др
Борис Беговић, проф. др Предраг
Шулејић, проф. др Бранко Љутић,
проф. др Зоран Арсић (Правни фа-
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култет у Новом Саду), проф. др
Бошко Живковић (Економски факултет у Београду), Милко Штимац, председник Комисије за хартије од вредности, мр Драгиша
Слијепчевић – судија ВСС, Драгица Марјановић – судија ВСС, Радомир Лазаревић – председник Вишег
трговинског суда у Београду, мр
Вук Радовић. Списак страних предавача IFC доставља по договору.
GGG
Од 7. до 17. маја 2007. године, на
Правном факултету Универзитета
у Београду одржан је двонедељни
курс на енглеском језику Business
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Law of the USA. Предавач је био угледни амерички адвокат Alen Burchett, члан калифорнијске Адвокатске коморе и оснивач престижне
адвокатске канцеларије Stewart
Humpherys Burchett & Molin, LLP.
На курсу су посебно обрађене теме:
амерички правни систем, правно
образовање и правна пракса, уговорно право САД и електронска
трговина, одговорност произвођача и деликти у привреди, начин решавања спорова, облици привредних друштава као и стварно право
и обезбеђење потраживања у праву
САД. Курс је похађало преко 50 студената нашег Факултета. n

Moot Court

С

туденти Правног факултета
Универзитета у Београду који
су на националном BCC – Balkan
Case Challenge такмичењу за Србију
освојили прво место (такмичење се
одржало у марту 2007. године у Новом Саду) имали су прилику да
своје знање и умешност из Међународног јавног права прикажу на
BCC међународном такмичењу које
се одржало у Бечу, од 20–25. маја
ове године. Тимови који су се такмичили у оквиру овог moot court-а
су били састављени од студената
права из свих земаља учесница
(Босне и Херцеговине, Бугарске, Румуније, Аустрије, Албаније, Косова,
Молдавије, Македоније, Србије,
Хрватске и Словеније), тачније, по
четири такмичара из различитих
земаља чинило је један тим. Наши
студенти који су се такмичили –
Милица Стојановић, Милица Новаковић, Вук Цуцић и Урош Живковић – иако су се борили једни
против других, остварили су одличне резултате. У полуфинале
такмичења, након завршених прелиминарних рунди, кандидовала су
се четири тима од којих су три била
предвођена нашим студентима. У
само финале прошли су тимови H
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Наш студент Урош Живковић, добитник награде за најбољег говорника на
такмичењу Balkan Case Challenge

и A (у тиму A је био наш студент
Урош Живковић). Друго место освојио је тим A, док је прва позиција
припала тиму H.
Поред тимске оцене, такмичари
су били оцењивани и на индивидуалном плану, а титулу најбољег говорника целокупног такмичења
понео је наш студент Урош Живковић. Као награду за постигнут ус-

пех на такмичењу, Европски Форум
Alpbach доделио је Урошу Живковићу стипендију за Alpbach летњу
школу о европским интеграцијама
која ће се одржати од 16. до 31. августа у Инсбруку, Аустрија.
Судећи по коментарима судија
(махом професора и асистената
Међународног јавног права са Универзитета као што су Лајден, Беч и
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Са IV Београдског модела Ујединњених нација

Грац) и, како тимском тако и индивидуалном пласману, наши студенти су показали изузетно знање и
способност да одговоре на високе
захтеве такмичења, да прикажу
наш Факултет у најбољем светлу и
да достојанствено представе како
Београд тако и Србију.
GGG
Удружење за Уједињене нације
Србије је у периоду од 25. до 29. ап-

рила 2007. године, организовало
четврти Београдски међународни
модел Уједињених нација – БИМУН 2007. БИМУН представља
алтернативни начин едукације кроз
моделовање, односно симулацију
заседања органа УН. Учешћем на
овој међународној конференцији,
студенти стичу знања о актуелним
светским питањима и начинима
њиховог решавања кроз механизме
УН. Студенти преузимају улогу
дипломата, земаља чланица УН, за

коју се припремају кроз истраживачки рад о теми, земљи коју представљају и сложеној процедури органа УН. Ова врста моделовања
остварује се у преко 40 земаља широм света.
БИМУН 2007 обухватио је четири комитета, са симулацијом заседања следећих органа УН на актуелне теме: Савет безбедности УН:
„Опасност ширења нуклеарног
оружја: ситуација у Ирану“, Генерална скупштина/VI комитет: „Ре-
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форма Савета безбедности“, Савет
за људска права: „Права националних мањина у југоисточној Европи“,
као и Комитет за Светску баштину
УНЕСКА: „Заштита угрожене баштине у областима конфликта“.
На Конференцију се пријавило
212 студената из 31 државе света.
Након селекције, на БИМУН-у
2007, учествовало је 122 студента,
од тога 80 из наше земље и 42 из 18
земаља широм света (Албаније, Бугарске, Грчке, Хрватске, Ирске,
Италије, Израела, Македоније,
Молдавије, Кипра, Немачке, Румуније, САД, Словачке, Словеније,
Шпаније, Швајцарске, Украјине).
Успешности БИМУН-а 2007, допринели су студенти права Милица Стојановић, Милица Новаковић,
Ивана Нинчић, Марија Стијеља,
Неда Смиљанић и Милош Дилкић,
а такође су се истакли и Урош Живковић, Марија Шћекић, Данијела
Доброта, Бојана Миковић, Огњен
Божовић, Саво Манојловић, Ненад
Бабић, Марко Ракић, Јелена Васић,
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Корнел Дражилов и Стефан Ковачевић. И ове године, за најбољег
делегата саме конференције, проглашен је студент Правног факултета, Вељко Радосављевић.
GGG
У петак, 11. маја 2007. године, у
слушаоници VIII (судница) на
Правном факултету Универзитета
у Београду, одржан је састанак поводом формирања тима Правног
факултета за XV међународно такмичење из области Међународног
привредног права и Арбитражног
права – Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot. О могућностима учешћа на овом такмичењу школске 2007/08 године студенте су упознали доцент др
Владимир Павић и асистент мр
Милена Ђорђевић, тренери тима
Факултета, као и студенти, чланови тима који су ове године нашем
факултету обезбедили „бронзану
медаљу.“ Очигледно је да је овогодишњи успех наших студената ути-
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цао да се број кандидата за чланове
тима за наредну годину готово удвостручи. Др Павић и мр Ђорђевић
су после вишедневних интервјуа са
неколико десетина пријављеих кандидата успели да направе шири избор од 20 кандидата са којима ће од
октобра месеца почети да раде на
решавању још једног компликованог проблема из Међународног
привредног и Арбитражног права.
Иако у тиму Факултета није било
места за све пријављене студенте,
радује чињеница да наш Факултет
обилује сјајним младим правницима који су жељни да се поред савладавања редовних школских обавеза
ухвате у коштац и са оваквим додатним задацима. Додатно, вреди
споменути да сви пријављени кандидати сјајно говоре енглески језик,
просечна оцена им је око 9, а списак других страних језика које ови
млади правници говоре укључује
немачки, француски, италијански,
шпански, руски, чешки, грчки, па
чак и кинески језик! n
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Forum Romanum

Ш

ездесетак студената нашег
факултета било је на десетодневној стручној екскурзији по
Италији, током које их је професор
Жика Бујуклић ближе упознао са
неким од најважнијих остатака античке и средњовековне културе на
том тлу. Главни циљ пута је било
упознавање са градом Римом, али
је група обишла и Венецију (с чувеним статутом средњовековне градске комуне), Верону (где је откривен рукопис Гајевих Институција),
Пизу (где су пронађене Дигесте) и
Фиренцу (град у коме се тај рукопис данас налази). Професор Бујуклић је организовао посету Институту за Римско право на Универзитету
La Sapienza у Риму, најеминентнијој
установи за ту научну област у свету. Студенте је примио директор
Института, професор Марио Тала-
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Наши студенти у Институту за Римско право у Риму
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манка, угледни романиста и експерт за античко грчко право. Пријатно је био изненађен бројношћу
студентске групе из Србије и њиховом заинтересованошћу за овај научни центар. Професор Таламанка
је нашим студентима омогућио обилазак просторија у којима се одржавају романистички семинари и
специјалистичке студије, а са богатим књижним фондом ове установе упознала их је управница библиотеке др Франческа Галвањо.
Професор Бујујклић се захвалио на
гостопримству и у име Правног
факултета у Београду поклонио
Институту неколико примерака
књиге „Forum Romanum – римска
држава, право, религија и митови“.
Током боравка у Риму професор
Бујуклић је студенте детаљно упознао са Forumom Romanumom, местом на коме су стварани темељи
европске правне културе. Водио их
је у разгледање остатака царских
форума и владарских палата на Палатину. Студенти су посетили и
Колосеум, Трајанове тржнице, Хиподром, Каракалине терме, Хадријанов и Августов маузолеј, Пантеон. Разгледали су и Капитолски
музеј, Ватиканске музеје и импресивни Музеј римске цивилизације
у ЕУР-у (у новом делу Рима који је
саградио Мусолини). Посебан дан
је био посвећен одласку до Хадријанове виле у Тиволију и у античку луку Остију, која по археолошким остацима не заостаје много за
онима у Помпеји. Нису заобиђени
ни прелепи градски тргови и фонтане у Риму. Посебан доживљај за
наше студенте било је присуствовање прослави 2760. рођендана
града Рима (21. марта), одржаној на
тргу испред Градске већнице на
Кампидољу
GGG
Чланови клуба Forum Romanum
боравили су од 24. 4. до 1. 5. 2007.
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Проф. др Жика Бујуклић и проф. др Марио Таламанка,
директор Института за римско право

на екскурзији у Тунису. Сунце, сјајно гостопримство, бројни антички
и средњовековни споменици, одлазак у Сахару, шарени базар у тврђави у Сусу, само су неки од хиљаду
разлога који су чланове нашег клуба по трећи пут у последње четири
године одвели у Тунис на још једно
незаборавно путовање.
GGG
У петак, 27. априла 2007. године
гост клуба Forum Romanum био је
млади италијански музичар, Фабрицио Скудери (Scuderi). Чланови
нашег клуба уживали су у дивном
концерту и звуцима његове класичне гитаре. На програму су била
дела Тареге (Tarrega), Дуартеа
(Duarte), Лаура (Lauro), Виља-Лобоса (Villa-Lobos), Де Фаље (De
Falla) и Родрига (Rodrigo). Скудери
је, иначе, велики пријатељ нашег
народа и чест је и радо виђен гост у
Србији. Недавно је отворио својим
наступом „Априлске сусрете“ у Београдском културном центру. Поред
тога, интересује се и за традиционалну музику европских народа, а
нарочито народа Балкана и Меди-

терана, коју изводи са квартетом
традиционалних жичаних инструмената.
GGG
У сарадњи са Клубом „Иранскосрпско-црногорског пријатељства“
Клуб Forum Romanum је организовао предавање „Ислам у Ирану“
које је у препуном сем. 241 одржано 18. маја 2007. године. Наши гости и предавачи били су Његова Екселенција Seyed Morteza Mir Heydari,
амбасадор Исламске Републике
Иран у Београду, проф. др Раде Божовић, редовни професор Филолошког факултета у Београду и мр
Оливер Потежица, бивши амбасадор СЦГ у Ирану и Јордану. Поред
изузетно надахнутог предавања,
амбасадор Ирана је изразио жељу
за успостављањем сарадње између
Правног факултета у Београду и
Правног факултета у Техерану. Сви
присутни су са задовољством прихватили овај предлог, а први плодови будуће сарадње могли би стићи
већ у првом семестру нове школске
године. n
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Вести из библиотеке

У
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листу Високошколске библиотеке, гласилу Заједнице библиотека универзитета у Србији
објављен је у броју 1. за 2007. чланак под називом „Библиотека
Правног факултета Универзитета
у Београду као важан центар студија и правних истраживања“ који
свестрано приказује нашу библиотеку. Сматрајући да је текст признање нашој библиотеци и да садржи важне информације о њеном
раду, доносимо изводе из текста:
Библиотека Правног факултета
Универзитета у Београду је једна од
најстаријих високошколских библиотека и најбогатија правна библиотека на овим просторима. Библиотека је смештена на два нивоа у
приземљу Правног факултета и проширена изградњом анкеса зграде.
Током 2005. и 2006. године адаптиране су и проширене галеријским
простором корисничка читаоница и
две сале за учење и добијен је леп и
модеран простор од око 2.300 m2. Услуживање корисника се сада одвија
у квалитетно опремљеној, лепо дизајнираној и функционалној просторији која има 75 корисничких
места са компјутерским прикључцима. Сам простор је подељен у две
читаонице, студентску, у којој се и
дају публикације на послугу и наставничку, у којој је смештена и
даје се на коришћење текућа периодика, док две сале за учење сада
имају 350 места за рад и учење студената и више од 120 компјутерских прикључака. Централни простор од око 100 m2 је такође
адаптиран и намењен свим видовима културног, научног, просветног,
промотивног и пропагандног рада
Библиотеке, као и презентацији и
популаризацији свих важних активности наставника, сарадника и
студената. И у другим просторијама Библиотеке преуређењем су побољшани услови за рад и омогућено проширење њених функција. У
холу испред читаонице поклоном
се формира фонд белетристике и

друге литературе потребне младима, коју ће студенти слободно позајмљивати. Отворена је и читаоница референсне литераутуре и у
њој је смештен највећи део енциклопедија, лексикона, речника, правних и других приручника, као и
друга секундарна литература коју
Библиотека поседује. Научна читаоница, намењена првенствено магистарндима и докторандима је у
Спомен-соби проф. др Драгаша
Денковића у којој се чува његова
библиотека-легат, коју чини 1814
књига и 54 наслова периодике.
Крајем прошле године Правни
факултет је обележио 165 година
рада и то је леп повод за приказ ове
библиотеке. О Библиотеци за наш
лист говори др Светлана Мирчов,
њен руководилац:
– Њени корени сежу до књигохранилишта Лицеја, а као самостална
библиотека основана је последње
деценије 19. века. Ваљано је и високостручно утемељена и усмерена
поглавито на литературу из свих
области правних, али и других сродних хуманистичких наука.
На основу свог дугогодишњег
искуства, она даје оцену високошколских библиотека уопште:
– Високошколско образовање је и
у свету и код нас у процесу значајних и суштинских промена, а факултетске библиотеке су у томе
активни судеоници и битна потпора свим корисницима, посебно
студенској популацији.
Добивши улогу значајног сегмента у реформисаној научнонаставној
инфраструктури, факултетске библиотеке креативно учествују у раду
и развоју факултета, обогаћују фондове, шире службе и услуге и, што је
посебно важно, изграђују информациону компетентност својих корисника и развијају креативности у
стицању знања.
То се, наравно, односи и на Библиотеку Правног факултета Универзитета у Београду која је била,
јесте и мора и надаље бити важна

подршка наставнонаучном процесу образовања будућих правника,
али и центар за правна истраживања, не само наставника, сарадника и студената матичног факултета,
него и научника из других институција из земље и света.
Завидно богатство фонда
Основни предуслов да једна библиотека буде успешна, јесте богатство њеног фонда, а у фонду ове
Библиотеке данас је похрањено око
139.000 примерака монографских и
2.800 наслова у 32.800 годишта серијских публикација, пребогата и
свеобухватна референсна збирка
од преко 500 публикација, колекција више од 100 уникатних и раритетних књига, затим примерци
на Факултету одбрањених докторских и магистарских теза, семинарски радови последипломаца, као и
посебна збирка у стварању коју
чине монографске публикације наставника и сарадника и сва факултетска издања.
Богат избор литературе на нашем и страним језицима омогућава
истраживање различитих правних
система, од античког и средњовековног, до модерног, нарочито европског и англосаксонског.
О начину попуњавања фондова
др Мирчов каже:
– Фондови Библиотеке се попуњавају куповином, поклоном и разменом. Набавља се првенствено правна, али и економска, филозофска,
социолошка, историјска и друга литература из сродних области знања. На основу дезидерата наставника и сарадника купују се све
потребне, наше и стране, монографске и серијске публикације, а у
новије време и аудио-визуелне и
електронске.
– Поклону, као драгоценом виду
набавке, посвећује се посебна пажња. Дародаваца, институција и
појединаца, више је од стотину и
њима се дужна пошта одаје у факултетском билтену Acta diurna,
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као и доделом захвалница. Размена,
последњих година донекле занемарена, шири се на бројне правне факултете и друге институције у земљи, региону и свету, а базу размене
чине Анали Правног факултета у
Београду.
– Каталошки се обрађују и предметизују све набављене монографске публикације, израђује се каталог
наслова серијских публикација и
посебни каталози међународних
правних конвенција, закона и докторских и магистарских теза. Селективно се врши ауторска обрада
чланака из наше периодике и зборника, а планира се и њихова предметизација, као и потпуна аналитичка обрада стране периодике.
– За претраживање богатог библиотечког фонда корисницима је
доступно више каталога и других
информационих инструмената који су резултат свестране стручне
обраде библиотечке грађе. Тако су
поред електронског каталога, доступни и лисни ауторски и предметни каталог књига, као и сви
остали већ наведени каталози, напомиње др Мирчов.
Двомесечно се објављује и Билтен принова библиотеке, преглед
новонабављених монографских публикација.
Библиотечка грађа је похрањена
у магацину и распоређена по текућем броју.
– У магацинске просторије које
имају преко 1.200 m2 и у којима се
чува драгоцен и пребогат библиотечки фонд, заслужују посебну пажњу. И оне ће током 2007. године
бити ваљано преуређене и функционално опремљене. Ради се интензивно и на повезу и преповезу многобројних вредних дела, првенствено
оних које су време и влага оштетили.
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– Свим читаоцима је преко Интернета омогућено електронско
претраживање фонда Библиотеке
Правног факултета. Они, као и сви
корисници академске мреже, могу,
посредством КоБСОН-а, приступити највећим електронским сервисима који у овом тренутку обухватају 20.000 часописа и обављати
WEB OPAC претраживање узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије и локалних електронских
база библиотека чланица, од којих
је једна и наша библиотека.
Неминовна је и дигитализација
најактивнијег дела фонда, највреднијих и најзначајнијих публика-
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ција, али и ревизија фонда и излучивање из њега неактуелне грађе.
На реду је информатичко
описмењавање
Др Мирчов наводи да је у наредном периоду приоритетно следеће:
– Да би оптимално одговорила
захтевима новог информатичког
доба и реформисане наставе, наша
библиотека ће омогућити студентској популацији, али и осталим заинтересованим корисницима, информатичко описмењавање
и овладавање целокупним информационим апаратом Библиотеке.
У томе ће пресудну улогу имати
оспособљени медијатори – библио-

25

Широк круг корисника
Међу 10.000 корисника Библиотеке, највише је студената, наставника и сарадника Правног факултета, али су њене читаонице
отворене и другим корисницима.
Реновирана читаоница на Правном факултету
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течки и информациони стручњаци, добри познаваоци свих медија
знања и вешти едукатори који ће
сваког заинтересованог корисника
уводити у класичне и модерне методе налажења и евалуације информација.“
GGG
Фонд Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду
током априла и маја 2007. године
обогатили су следећи дародавци:
Институције: Организација за
европску безбедност и сарадњу
(ОЕБС), Мисија у Србији; Народна
библиотека Србије; Интермеx;
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Правни факултет Свеучилишта у
Сплиту, Књижница Правни факултет у Загребу; Фонд за хуманитарно право.
Појединци: проф. др Сима Аврамовић; проф. др Илија Бабић;
проф. др Данило Баста; мр Нада
Бакић; проф. др Мирко Васиљевић;
Јелена Грол; проф. др Живојин Д.
Денић; Душан Дубајић; асист. мр
Милена Ђорћевић; проф. др Александра Јовановић; Живадин Јовановић; Томислав Крсмановић;
проф. др Рајко Кузмановић; проф.
др Стеван Лилић; др Светлана
Мирчов; проф. др Момир Милојевић; проф. др Марко Младеновић;
Слободан М. Обрадовић; доц. др
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Владимир Павић; доц. др Гордана
Павићевић Вукашиновић; проф. др
Јовица Тркуља; проф. др Панајотис
Г. Харитос; проф. др Коста Чавошки; др Љубомир Чимбуровић.
Библиотека свим дародавцима
најсрдачније захваљује.
Библиотека Правног факултета
Универзитета у Београду поклонила је књиге и часописе следећим
библиотекама: Библиотеци Правног факултета Универзитета у
Бања Луци; Библиотеци Правног
факултета Универзитета у Новом
Саду и Библиотеци Правног факултета Универзитета у Источном
Сарајеву. n

Промоције књига

У
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препуном амфитеатру „Слободан Јовановић“ на Правном
факултету Универзитета у Београду
17. априла 2007. године одржана је
промоција књига проф. др Оливера
Антића: Serbia & Montenegro – Family
and Inheritance Law, у издању
International Encyclopaedia of Laws,
Kluwer Law International (NetherlandsUSA-United Kingdom) и Наследно
право, шесто измењено и допуњено
издање, у издању Правног факултета Универзитета у Београду. Присутнима, будућој јуристичкој елити
– студентима, реномираним судијама и адвокатским угледницима, универзитетским наставницима и другим заинтересованима, на почетку
промоције обратио се декан Правног факултета проф. др Мирко Васиљевић, изразивши част и задовољство због богаћења наше научне
баштине овим делима. Академик
проф. др Слободан Перовић анализирао је књиге аутора са јуристич-

ког, културолошког и философског
аспекта, указавши на њихов непроцењив значај. Проф. др Миодраг
Орлић говорио је о великом значају
књига професора Антића за међународну афирмацију и аутора и наше
правне науке и легислативе, а проф.
др Сима Аврамовић је указао да је
дело аутора обзнана богатих вредности правне културе нашег народа. Проф. др Слободан Панов, говорећи о стилу аутора, истакао је
као његове одлике аристократизам
духа, аутентично господство, елегантну јуриспруденцију, фину коегзистенцију елитног и популарног,
озбиљног и духовитог (у Хесеовском схватању духовитости као круне интелигенције), оданост вековним правним принципима и лакоћу
креације финих правних решења,
умеће мере доследности и толерантне кооперативности. Доцент др
Дејан Ђурђевић, говорећи о уџбенику из Наследног права, истакао

је широку анализу фундаменталних наследноправних института.
Студенти и свршени правници из
овог уџбеника проф. Антића могу
да се упознају са позитивноправним решењима, становиштима доктрине и судске праксе, са историјскоправним и упоредноправним
приказом наследноправних установа. По његовим речима, уџбеник
из Наследног права аутора професора Антића, својим квалитетом се
сам препоручује нашој правничкој
јавности и представља важан датум наше цивилистике. Стилизовано и ефектно аутора и овај скуп
поздравио је и студент продекан
Марко Милутиновић. На крају,
скупу се кратким и ефектним говором обратио и сам аутор – проф. др
Оливер Антић, подсетивши присутне на богату правну традицију српског народа и захваливши се свим
говорницима и присутнима. n

Студентски живот

28.

маја 2007. године успешно
је завршен Наградни конкурс за израду есеја из пореског
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права на тему „Начело фактицитета у српском пореском праву“,
који је Правни факултет Универзи-

тета у Београду расписао у сарадњи
са Deloitte д.о.о. Београд.
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Комисија у саставу проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана
Илић-Попов и Срђан Петровић,
партнер одељења Пореских услуга
Deloitte д.о.о. Београд, прегледала је
15 благовремено достављених есеја.
Руководећи се критеријумима оригиналности у обради задате теме,
садржинским квалитетом рада, као
и ценећи језичку писменост Комисија је донела одлуку о избору три
победника.
Студенти чији су есеји изабрани
као најбољи су: Владимир Перовић,
Драгутин Ненезић и Никола Урошевић, који ће као награду похађати
двомесечну летњу праксу у реноми-
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раној ревизорско-консултантској
кући Deloitte д.о.о. Београд.
GGG
На недавно одржаном јубиларном 20. Београдском Маратону,
Правни факултет Универзитета у
Београду, имао је свог представника, студента четврте године Миливојевић Љубишу, кога је подржао
са куповином нове опреме за маратон. Љубиша је успео да претрчи
стазу маратона од 42 км, и заузме
132. место у веома јакој конкуренцији светских такмичара из Африке, Азије и Европе. n

Career Day на нашем Факултету

У

организацији Правног факултета Универзитета у Београду,
25. маја 2007. године одржан је други Career Day. Наиме, на иницијативу студената а захваљујући позитивном искуству и изузетном
успеху прошлогодишњег Career
Day-а управа Факултета одлучила
је да овај догађај постане део традиције нашег Факултета. Циљ ове
манифестације и ове године био је
исти– да потенцијалним послодавцима на савремен начин презентујe
способности наших студената (оцене, знање језика, информатичку
писменост и друго) и да помогне
студентима Правног факултета у
проналажењу најбољег могућег запослења, летњих пракси, волонтирања. У име Факултета, а уз велико
разумевање и подршку управе и
наставника, Career Day организовали су студенти Ема Беднарж и Михаило Јевремовић.
Career Day је омогућио нашим
студентима да и ове године ступе у
контакт са угледним кућама као што
су: Deloitte, Price Waterhouse Coopers,
KPMG, Ernst&Young, Citadel Investment
Services, Gyde Loyrette Nouel, Piraeus
bank, Народна банка Србије, Телеком
Србија, адвокатске канцеларије Harrisons Solicitors, CMS Beograd, Карано-

вић-Николић, Томић-Стевић-Дулић,
Јанковић-Поповић-Митић, Божовић-Ђелић-Ивковић, Којовић, Моравчевић-Војновић-Здравковић/
Schonherr, као представници судова
и тужилаштва Млади правници Србије, Национална служба за запошљавање, итд. За велики број кућа
долазак на Career Day је постао део
традиције, али било је и оних који
су први пут кроз ову манифестацију упознали наше студенте.
За изванредан изглед штандова
побринуо се Beoexpo System, који је
Факултету пружио техничку подршку. Наравно, и сами учесници су
у том погледу направили позитиван помак у односу на прошлу годину, учинивши да њихов простор
буде још интересантнији и да их
представи у још бољем светлу. Декан проф. др Мирко Васиљевић је,
симболично, након што је зазвонило старо факултетско звоно, званично отворио други Career Day.
Од десет сати ујутру па до шест
поподне, колико је Career Day трајао, велики број младих људи је посетио ову манифестацију, разговарао о својој будућности, посетио
презентацију а.к. Карановић-Николић – Један реални дан адвоката
привредног права, учествовао у ра-

дионици Citadel Investment Services
– Како постати инвестициони
банкар?, и на крају већ успео да
обави конултације у вези свог првог запослења. Према подацима које смо добили од послодаваца, прикупљено је стотине биографија и
знатан број студената је већ позван
на разговор за праксу и посао.
Правни факултет Универзитета у
Београду наставиће да пружа подршку овој манифестацији, са циљем
да следеће године окупи још више
учесника. n
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