
Драги бруцоши, драге колегинице и колеге, уважени гости 

 

  Данас обележавамо почетак нове школске године и 

почетак студирања на Правном факултету студената прве 

године. 

 Велика ми је част да као декан поздравим најпре наше 

бруцоше, којима је посвећена ова свечаност. 

Поздрављам и наше цењене госте, представнике 

правосуђа, државних, научних, културних и других 

институција и захваљујем им што су издвојили време да 

буду са нама.  

  

Обраћање ћу почети освртом на историју 

Универзитета у Београду и Правног факултета, дугу преко 

два века.  

Доситеј Обрадовић и Иван Југовић су у Београду 13. 

септембра 1808. године, у време Првог српског устанка 

основали Велику школу. Иако је трајала свега пет година, 

зачетак Универзитета у Београду и Правног факултета 

везује се за оснивање те Велике школе.  

Постојање високог образовања у Србији настављено је 

оснивањем Лицеја 1838. године у Крагујевцу. Лицеј је имао 

два одељења - филозофско и правно.  

У јесен 1841. године Лицеј је премештен у Београд, 

који је тада постао престоница Кнежевине Србије.  
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У почетку све је било скромно и оскудно. Лицеј је три 

године био смештен у  неугледној општинској кући, у 

данашњој улици Краља Петра. Потом је пресељен у Конак 

кнегиње Љубице. Тада се на Лицеј уписивало око 

двадесетак гимназијалаца, од којих је отприлике трећина 

завршавала студије.  

Временом се Лицеј развија и 1863. године прераста у 

Велику школу.  Велика школа је од оснивања била 

смештена у згради коју је Миша Анастасијевић, „капетан 

Миша“, фебруара 1863. године поклонио „своме отечеству“.  

То је чувено Капетан Мишино здање на Студентском 

тргу, једна од најлепших грађевина у Граду, у коме се данас 

налази Ректорат Универзитета у Београду.  

Велика школа је имала три факултета: Филозофски, 

Правни и Технички. Студије на Филозофском факултету су 

трајале три, а на Правном и Техничком факултету четири 

године. 

Краљ Петар I Карађорђевић је 12. марта 1905. године 

потписао Указ о проглашењу Закона о Универзитету. Закон 

је гарантовао аутономију Универзитета, прописујући да су 

"наставници слободни у излагању своје науке" и да сами 

бирају своје колеге и своју управу. Од тада, све до 

данашњих дана, аутономија Универзитета остала је трајна 

тежња професора и студената Универзитета и Правног 

факултета.  
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Правни факултет је у међуратном периоду доживео 

процват. 

Уочи Другог светског рата на Факултету је студирало 

преко 4.000 студената (четвртина су биле студенткиње), а 

предавали су им професори са великим домаћим и 

међународним угледом.  

Зграда Правног факултета у којој се налазимо, 

направљена је 1940. године. Свечано отварање зграде  

заказано у 10,30 часова, 30. марта 1941. године било је 

одложено је због непосредне ратне претње. Претња се  

нажалост и остварила нацистичким бомбардовањем 

Београда 6. априла.  

У историји Правног факултета посебно место заузима 

антифашизам његових професора и студената, на понос 

њима и каснијим генерацијама и то никада не смемо  

заборавити.  

Нашу земљу није ништа тако трајно и темељно мењало 

и модернизовало као Универзитет у Београду и његове 

претече. Пут од заостале османске провинције до европски 

уређене државе осмислили су духовно и трасирали најбољи 

синови и кћери Универзитета у Београду и његових претеча, 

Велике школе и Лицеја. 

Данас је Универзитет у Београду једна од 

најзначајнијих институција своје врсте у овом делу Европе, 

која баштини најбоље традиције европских универзитета. 

3 
 



 

Драги бруцоши, на Правном факултету предају 38 

редовних професора, 23 ванредних професора, 15 доцената, 

три наставника страног језика, 13 асистената и 10 сарадника 

у настави. То су врхунски стручњаци у својим научним 

областима. Они ће вам предавати теоријскоправне 

дисциплине, правноисторијске, правноекономске, 

позитивноправне и међународноправне дисциплине. 

 

Жива реч наставника и сарадника и сарадња са њима 

имају незамењиву улогу у савладавању испитне материје.  

Због тога је веома важно да долазите на предавања, 

посећујете вежбе, студијске групе и семинаре. 

 

На Факултету постоје и ваннаставне активности. То 

су: FORUM ROMANUM – Клуб пријатеља римског права и 

антике, такмичење у беседништву, које се одржава већ 

четврт века, симулације суђења, трибине и друге.  

Поновићу, студентски живот подразумева похађање 

предавања и полагање испита, али је и више од тога. 

Студент треба да посећује позоришне представе, биоскопе, 

утакмице, музеје, концерте, да се дружи. Усавршавајте 

стране језике, читајте књижевна дела, (тако ћете обогатити 

и употпунити ваша знања).  
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На располагању вам је Библиотека Правног факултета, 

која је једна од најбогатијих и најбоље опремљених правних 

библиотека у овом делу Европе, са око 100.000 наслова 

монографских публикација и око 3.000 наслова серијских 

публикација.  

На крају, желим да посебно истакнем да је веома 

важно да се за време студирања придржавате принципа 

академске честитости. То пре свега значи да оцена у 

индексу буде  резултат искључиво онога што сте научили, 

да буде заслужена. То је једини пут да када на крају 

студирања добијете диплому будете заиста дипломирани 

правник. Ако оцене не буду заслужене обманућете све нас, 

али и сами себе. 

Увек имајте на уму и придржавајте се правила римског 

правника Улпијана. Часно живети, другога не вређати, 

свакоме дати оно што му припада – нису само правне 

заповести, нити само одређење правде. То су морална 

начела и животни путоказ за сваког правника и за сваког 

човека. Они су један од најпоузданијих знакова поред пута 

којим идемо. 

На крају, драги бруцоши, честитам вам на избору да 

студирате на Правном факултету Универзитета у Београду 

и желим вам успешне студије.  
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