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ACTA DIURNA
Билтен Правног фак улте та Универзите та у Београ д у

Број 17, јун – септембар 2007.

Алпбах вече на Правном факултету

17.

септембра 2007. године, у
оквиру Летње школе о европским интеграцијама коју су заједнички организовали Правни

факултет Универзитета у Београду
и ИГ Алпбах Београд у амфитеатру
V Правног факултета одржано је
прво Алпбах вече – трибина о Ев-

ропској будућности Србије на којој
су учествовали: др Ерхард Бусек,
специјални коориднатор Пакта за
стабилност Југоисточне Европе и
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директор Европског форума Алпбах са излагањем на тему Србија у
региону Југоисточне Европе, г-дин
Божидар Ђелић, потпредседник
владе Републике Србије који је говорио о односима Србије и ЕУ, гдин Душан Петровић, министар
правде у влади Републике Србије,
који је обавестио скуп о предузетим корацима Србије у реформи
правосуђа у контексту европских
интеграција, његова ексцеленцијa
г-дин Драган Великић, амбасадором Републике Србије у Бечу са излагањем на тему Европа Б и појам
Другог и проф. др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета Универзитета у Београду са излагањем
на тему Значај правничког образовања за европску интеграцију Србије.
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Говор Декана Правног факултета на
Алпбах вечери
Поштоване ексцеленције, уважени гости, колегинице и колеге, драги студенти,
Велико ми је задовољство да вас вечерас у својству декана поздравим и пожелим добродошлицу у име Правног факултета Универзитета у Београду. Као што знате, ово је прва година да наш Факултет организује летњу школу у сарадњи са Европским форумом Алпбах и
искрено се надамо да ће се реализација овог пројекта наставити и у
будућности. Теме попут права Европске уније и европских интеграција постају неопходно и незаобилазно штиво за све будуће и актуелне правнике, без чијег познавања данас више није могуће адекватно
одговорити на изазове правне струке. Ово нарочито у вези са јасним
циљем Србије – чланство у Европској унији, ради чијег остварења је
Србија одлучно кренула у правцу окончања политичке и економске
изолације и покренула реформе у свим областима од јавног значаја –
од економије и правосуђа, до војске и медија. Како се очекује да Србија постане пуноправни члан Европске уније између 2012. и 2014.
године, пред нама је тежак задатак да извршимо све неопходне реформе, али и да информишемо јавност и подучимо младе генерације
о томе шта овај процес доноси и на који начин је могуће обезбедити
либерализацију трговине, реконструкцију привреде, поштовање четири слободе, хармонизацију домаћег законодавства европском, као и
одговорити на низ других актуелних изазова које процес европске
интеграције са собом неизоставно носи. Јасно је да овај процес није
изводљив без сарадње на пољу образовања, који је и условио да наш
Факултет, међу првима у Србији, демонстрира своју европску оријентацију и да на најбољи могући начин имплементира принципе Болоњске декларације кроз нови наставни план, дајући тако допринос и
ширем процесу реформе Универзитета.
Своју европску оријентацију Правни факултет Универзитета у
Београду показао је још 1997. године, у временима када је европски
пут Србије изгледао далеко и трновито. Те године, основане су специјалистиче Европске студије, у сарадњи са Европским универзитетским центром Универзитета у Нансију, а уз подршку Министарства
иностраних послова Француске, Амбасаде Француске у Србији и
Француског културног центра. Данас ове студије имају статус мастер
студија и носе укупно 60 кредита, а наставу на оба језика изводе француски и српски професори. На предавањима се изучавају теме попут
рада институција Европске уније, карактеристике правног поретка
ЕУ, европско пословно право, људска права, а посебна пажња посвећена је управо правним и економским аспектима приближавања
земаља западног Балкана ЕУ.
Како изучавање права Европске уније све више заокупља пажњу
наше стручне јавности, а како је стицање адекватних знања из тих
области sine qua non европских интеграција, Правни факултет у
Београду увео је новим наставним планом у курикулум редовних студија и посебне курсеве који се тичу права ЕУ. Тако се на трећој години
студија данас као обавезни предмет изучава Право европских интеграција, док се у оквирима свих позитивноправних предмета обрађује
и европски аспект материје, уколико томе има места, као нпр. Компанијско право ЕУ, Пореско право ЕУ, Људска права и др. Европско прaво
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постаје незаобилазно штиво и на последипломском курсу међународно-правног смера Факултета.
Поред позитивних измена курикулума, наши професори и асистенти показују велико интересовање за даљим продубљивањем тема
које се тичу европских интеграција. Тако је група наставника и сарадника добила пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине под називом Правни капацитет Србије за европске интеграције,
чије је трајање предвиђено за период од 2006. до 2010. године. Један од
резултата пројекта је и годишње штампање двојезичног зборника радова свих сарадника на пројекту, а први зборник објављен је крајем
2006. године. У њему се објављени радови који се баве различитим
областима који морају бири хармонизовани са правом ЕУ. Пројекат
предвиђа и организовање 10 семинара који ће се бавити компатибилношћу законодавства Србије са законодавством ЕУ.
Недавно је отворен и Центар за публикације Правног факултета,
који омогућава свим запосленима да објављују књиге и друге публикације које су производ њиховог истраживачког рада, а међу првим
објављеним књигама је и књига проф. Будимира Кошутића „Увод у
европско право“. И други професори нашег Факултета објавили су
дела монографског карактера која третирају питања из области Права
ЕУ. Тако нпр. проф. др Гордана Илић-Попов је издала књигу под називом „Пореско право ЕУ,“ а проф. др Бранко Лубарда „Европско радно
право.“ Дакле, интересовање сарадника и асистената Факултета за темама из области европског права и европских интеграција је велико,
о чему сведочи и честа организација округлих столова на ове теме,
али и кратких стручни курсева који се намењени студентима редовних студија.
Имајући у виду потребу за што већим бројем предмета који ће студентима омогућити да што боље науче материју Европског права,
Правни факултет Универзитета у Београду је као члан конзорцијума
факултета из земље и региона конкурисао и добио трогодишњи Темпус пројекат под називом „Последипломске студије за Европске интеграције – ПОГЕСТЕИ“. Циљ пројекта да се изгради нови последипломски курикулум приведен је крају и Факултет улази у фазу импле-
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Скуп је изазвао велико интересовање домаће јавности и медија те
је „Петица“ имала част да угости
више стотина студената, професора и других званица на високом
нивоу – амбасадора, представника
државних установа и међународних организација.
Организацију скупа помогли су
Централноевропска иницијатива,
Хипо Алпе Адрија банка, Министарство спољних послова РС, Аустријска агенција за развој, Немачка организација за техничку
сарадњу ГТЗ Отворени регионални
фонд за Југоисточну Европу и компанија Књаз Милош.
По завршетку трибине, разговор
је настављен на коктелу у студентском клубу Бонафидес на Правном
факултету. n
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ментације пројекта, тј. организовања последипломског курса који
је заснован на мултидисциплинарном приступу и који се изводи на
енглеском језику. Теме су брижљиво одабране и односе се на
утемељење, циљеве и различите
аспекте европске интеграције, а
заступљене су и теме из економског права, људских права, демократије и владавине права, као и
међународних односа у контексту
европске интеграције Западног
Балкана и Србије. Наведени садржаји у складу су са развојним потребама Србије и њене интеграције
у Европску унију, и треба да послуже формирању експерата, будућих интелектуалних елита и
људских ресурса способних за
ефикасно настављање процеса
укључивања Србије у европске образовне, културолошке, социоекономске и политичке токове.
Правни факултет је био и остаје
не само чувар традиције дуге 166.
година, већ и весник нових времена. У остварењу ових захтева помаже и чињеница да се велики
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број наших професора и асистената школовао у иностранству. Још
од оснивања Факултета, посебно
је било важно да се у његовим амфитеатрима налазе професори
који су се школовали на престижним европским универзитетима
са снажном репутацијом. Тако су
се у младе нараштаје уносили изворни европски дух и идеје. Беч,
Будимпешта, Берлин, Лајпциг, Париз, Женева и други значајни европски универзитети школовали
су велика правничка пера тадашње Србије. Од Европе су учили,
али су Европи и враћали много
професори овог Факултета, као
гостујући професори водећих
универзитета: Сорбоне, Оксфорда, Кембриџа, Болоње, Единбурга,
Граца, Рима, Париза, Москве, Женеве, Атине, Прага. С поносом
могу да кажем да се у том смислу
ништа није променило. Наши наставници су и данас чести гости у
иностранству, било као стипендисти на стручном усавршавању,
било као гостујући предавачи. И у
том смислу Правни факултет по-
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тврђује своју европску оријентацију и подстиче своје запослене да
активно учествују на међународним академским скуповима и у
раду релевантних међународних
организација. Сигурно је да зато и
не изненађује чињеница да је велики број професора Правног факултета Универзитета у Београду
носио, или још увек носи, титуле
потпредседника Владе, министара
и других високих државних службеника, амбасадора и сл.
Верујем да један од приоритета
држава западног Балкана мора бити и активан рад на имиџу региона. Предуго је Балкан имао конотацију конфликта и нестабилности,
које захтева политичко помирење
и стабилизацију односа, заједничку борбу против криминала и корупције, али и сарадњу на пољу
образовања. Имајући то у виду,
Правни факултет у Београду последњих година закључио је неколико споразума о сарадњи са факултетима из региона (Марибор,
Скопље, Бања Лука, Сплит итд).
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Такође, учешће на регионалним и
међународним такмичењима из
разних области права значајно је
допринело повезивању младих у
региону и демонстрацији правничког знања наших студената.
Допустите ми да вас обавестим,
односно подсетим, да су само ове
године наши студенти освојили
високо треће место на међународном такмичењу из Међународног
привредног и арбитражног права
у конкуренцији 177 факултета из
преко 40 земаља света, да су вицешампионску позицију заузели на
регионалном такмичењу из јуриспруденције Европског суда за људска права, а да је наш студент Урош
Живковић освојио награду за најбољег говорника на регионалном
такмичењу Balkan Case Challenge у
Бечу. Додатно, наш Факултет је
стални учесник такмичења из области Међународног јавног права,
Међународног хуманитарног права, а управо сад док причамо у
току су припреме за предстојеће
такмичење из Међународног кри-
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вичног права. Све ове активности
и успеси наших студената помажу
у изградњи новог имиџа Србије,
доказујући да она 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 више деценија.
И ова летња школа замишљена
је не само као место на којем ће
студенти из региона научити нешто ново о праву Европске уније,
већ и као форум за размену искустава у поступку приступа ЕУ и
стварање дугорочних контаката и
пријатељства међу вршњацима
који ће, убеђен сам, бити носиоци
политике региона у будућности.
Зато дозволите да још једном поздравим ове младе људе, полазнике
наше летње школе из Словеније,
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Хрватске, БиХ, Црне Горе, Македоније, Румуније, Бугарске, Приштине, Ниша и Београда, и да им
захвалим што су имали храбрости
и енергије да се поред савладавања
редовних школских обавеза ухвате у коштац и са овим додатним
задацима које носи похађање курса из права ЕУ. Искрено се надам
да су задовољни досадашњим радом на летњој школи и да ово неће
бити њихова једина посета Београду. Желео бих овом приликом да
им пожелим много среће у будућем школовању и да изразим
своју наду да смо сви заједно успели да их подстакнемо да наставе
да се баве материјом европског
права. Захваљујем се и осталим
гостима што су уприличили данашњи скуп, као и великодушности
донатора који су омогућили реализаци ју ове летње школе. n
Проф. др Мирко Васиљевић

5

Прослава Дана Факултета

Д

ан Правног факултета и његов
166. рођендан свечано је обележен низом активности 27. септембра 2007. у присуству великог
броја запослених, студената, гостију и медија. Како је Крстовдан
слава Факултета, прослава је започела славским обредом и сечењем
славског колача у чему су учествовали и црквени великодостојници.
Потом је на конференцији за медије отворена нова мултимедијална
сала по највишим техничким стандардима која омогућује директну
видео комуникацију са водећим
факултетима у свету, учење на даљину, као и симултано превођење
предавања, семинара и конференција. Декан проф. др Мирко Васиљевић је истакао да је Правни фа-

Прослава факултетске славе – Крстовдана
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Свечана прослава Дана Факултета

култет једна од ретких установа у
Србији која се може похвалити
овако савременом салом, као и да је
у сваком погледу Факултет модернизован и спреман за акредитацију.
Ректор Београдског универзитета
проф. др Бранко Ковачевић је овом
приликом одао признање нашем
Факултету оценом да предњачи у
опремљености и да је постао нај-

6

репрезентативнији факултет у Београду.
Поводом Дана Факултета отворен је и Сајам књига Правног факултета у издању Центра за публикације Правног факултета који ће
трајати до 5.10.2007. На сајму су изложене и продаване са попустом
књиге које је објавио Центар за
публикације Факултета.

Посебно свечано је било у последњем делу програма када је додељено 480 диплома младим правницима који су дипломирали током
протекле школске године, са којима је радост овог тренутка поделио
велики број присутних рођака и
пријатеља. n
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Свечана академија поводом стогодишњице
часописа Архив за правне и друштвене науке

С

вечана академија поводом стогодишњег јубилеја часописа
Архив за правне и друштвене науке
(1906-2006) одржана је на Правном
факултету Универзитета у Београду 21. септембра 2007. године у суорганизацији некадашњег и садашњег издавача часописа – Правног
факултета и Удружења правника
Србије. Академију су обележили
поздравни говори, пригодни прилози и беседе о развоју правног образовања, науке и нашег најстаријег
правног часописа, промоција јубиларног годишњака Архива у два
тома, као и богат уметнички програм.
Свечаном академијом је председавао проф. др Слободан Перовић,
председник организационог одбора прославе, а поздравне речи упутили су премијер Србије др Војислав Коштуница чије је писмо
прочитано, председник Академије
наука и умјетности Републике Српске проф. др Рајко Кузмановић,
ректори београдског и бањалучког
универзитета проф. Бранко Ковачевич и проф. Станко Станић, декани правних факултета из Подгорице, Скопља и Београда професори
Зоран Рашовић, Гале Галев и Мирко
Васиљевић. Историју високошколског правног образовања у Србији
илустровао је филм о Београдском
универзитету и посебно његовом
Правном факултету, а о сто година
Архива говорили су проф. др Миодраг Орлић, председник Удружења
правника Србије, и проф. др Бранко Лубарда, главни и одговорни
уредник часописа.
У поздравном писму који је премијер Србије др Војислав Коштуница упутио скупу премијер подсећа да су: „Осећај за правду и
закон дубоко укорењени у свести
српског народа. У ово осећање, као
и осетљивост нашег човека на не-

правду и непоштовање права које
је јасно препознатљиво у обичајсности српског народа, усменој и
писаној традицији, много пута сам
се лично уверио. У саме темеље обновљене Србије био је уграђен захтев за поштовањем закона, па је
тако још 1805. године у устројству
совјета записано: „Закон је вилајету то што је једном човеку рана,
пиће, ваздух, одело и кућа.“
Један век након обнове спрске
државе, и више од пола века од почетка рада Правног факултета у
Београду, основан је Архив за правне и друштене науке. Архив је успео да окупи оно што је било
највредније на подручју правних и
друштвених наука и убрзо је превазишао све друге, старије правне
часописе. Културна улога Архива
може се поредити са улогом коју је
у исто време на подручју књижевности имао Српски књижевни
гласник. Историја Архива нераскидиво је повезана са историјом Правног факултета у Београду као веран
сведок свих утицаја и мена, али и
посебности у развоју наше правне
и друштвене мисли и историје филозофије права. У издањима Архива може се, поред осталог, пратити
како су различите вредности правне мисли код нас и у свету дорпиносиле плодотворном развоју српске
правне мисли.“ Премијер завршава
своје писмо честиткама Уредништву и сарадницима Архива на важном јубилеју уз жеље за даљи успех
у раду.
И декан Правног факултета,
проф. др Мирко Васиљевић, подсетио је на нераскидиву везу историје
Архива и Правног факултета. Према његовим речима оснивање
првог научног часописа у Србији
било је могуће тек након чврстог
утемељења Факултета, као његовог
оснивача – 1906. године, дакле на-

кон неких 65 година стасавања
(1841. година Правни факултет, а
1906. година „Архив за правне и
друштвене науке“). Научна утемељеност Факултета резултирала је
логичним рађањем научног часописа „Архив“, који тиме постаје
„орган Правног факултета Универзитета Београдског“. Подсетивши
на корифеје правне мисли и факултетске мисије, уреднике Архива и
друге професоре Факултета који су
својим прилозима допринели његовом раду, декан је своје излагање
завршио речима: „Како је управо
„Архив за правне и друштвене науке“ први правни часопис у нас и
како је управо он тај који је унедрио
и изнедрио водећа правничка имена у временима, која иако историјски бурна ипак у струковном смислу
ослобођена за слбоду научне мисли
и идеја, доживљавајући свој звездани тренутак под окриљем Правног
факултета као оснивача, логично је
да он снагом свог историјског утемељења и научног интегритета није
дозволио његово служење било
којој другој идеји осим идеји струке и науке, чиме се трајно сврстао
за тај период у баштинике наше
правне културе и правне саборности. Ово, на жалост, није био случај
када је овај часопис изашао из његових скута и ушао у окриље истина струковне асоцијације али недовољно утемељене и подложне
политичким потребама. У години
када слави своје прво столеће, пожелимо Архиву за правне и друштвене науке, најстаријем правном
часопису код нас, да такву чврстину из времена свог златног периода
увек сачува и очува, да заборави на
своја „служења“ другим иделогијама након тога, како би могао вршити и једну ширу регионалну и препознатљиву мисију све уједначенијег
права јединственог европског садржаја.“
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8
Са прославе јубилеја часописа Архив за правне и друштвене науке

Академији су присуствовали
многобројни гости и сарадници часописа са правних и других факултета из региона, из научних и правосудних институција, адвокатске

коморе и други истакнути правници. Академски хор „Обилић“ под
диригентском палицом Даринке
Матић Маровић допринео је пригодним музичким програмом да

часопис Архив свечано прослави
улазак у свој други век на месту на
којем је започео своју дугу и плодну историју пре сто година. n

Научни скупови у иностранству

П

роф. др Зоран Стојановић и
проф. др Милан Шкулић су у
саставу делегације из Србије од 23.
до 27. маја 2007. маја боравили у
Паризу, где су посетили Министарство правде Француске, Високи
правосудни савет и Националну
правосудну академију у Бордоу.

која је окупила више судија Врховног суда Србије, у оквиру Будванских правничких дана од 11. до 14.
јуна ове године, и изложио рад под
насловом „Право на синдикално организовање“.

GGG

У Атини (Грчка) је од 11. до 15.
јуна 2007. године био одржан седми Светски конгрес Међународног удружења за уставно право.

Професор др Бранко Лубарда
учествовао је као уредник секције

8

GGG

Више од 600 правника и политиколога из преко 75 држава учествовало је у раду 16 радионица у
којима су се разматрала класична
питања уставног права, али и
проблематизовала традиционална схватања либералнодемократске уставности.
Радионице су биле посвећене
следећим темама: Народно учешће у доношењу устава; Устави и
ванредна стања; Изборни системи – тражење равнотеже између
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легитимности и политичке нестабилности; Европски устав и савремени конституционализам; Судска контрола политичких питања;
Који уставни механизми су корисни за решавање сукоба унутар
државе?; Најновији трендови у уставној теорији и доктрини; Устави
и глобални тероризам; Границе
ревизионе уставотворне власти;
Уставне гарантије и приватизација; Устави федералних јединица;
Секуларизам и конституционализам; Конституционализација и судска застита социјалних права; Родна равноправност, верска слобода
и култура; Испитивање пропорционалности и уставно судовање;
и Устави, корупција и добра управа.
Са Правног факултета, Универзитета у Београду, радове за Конгрес поднели су: проф. др Оливера Вучић, доц. др Владан Петров,
асистент мр Светислава Булајић
и асистент мр Марко Станковић,
а на самом конгресу учешће су
узели доц. др Миодраг Јовановић
и асистент мр Танасије Маринковић. Доц. др Миодраг Јовановић је имао излагање на тему:
„Може ли устав послужити у решавању сецесионистичког суко-
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9

Мр Танасије Маринковић на међународном конгресу у Атини

ба?“ (Can constitution be of any use
in solving secessionist conflicts?),
док је асистент мр Танасије Маринковић наступио с темом: „Уставне конвенције између права и
политике – случај Пете француске републике“ (Constitutional
conventions between law and politics
– the case of the Fifth French
republic).
GGG

Марко Давинић састао се 14. јуна
са професором Никифоросом Диамандуросом (Nikiforos Diamandouros), Европским омбудсманом, након предавања које је професор
Диамандурос одржао на колеџу Ст.
Ентони, Универзитета у Оксфорду.
Професор Диамандурос је истакао
задовољство чињеницом да је Србија коначно добила институцију
Омбудсмана (Заштитника грађана)
на националном нивоу и пожелео
је њено брзо укључење у Европску
мрежу омбудсмана. Током вечере
која је уследила, наш асистент је
имао прилику да разговора са професором Диамандуросом о низу
питања везаних за рад на докторској дисертацији „Европски омбудсман и лоша управа (maladministration)“.

9

GGG
Проф. др Милан Шкулић је од
17. до 20. јуна 2007. боравио у Румунији у Букурешту, где је као
страни експерт консултанат учествовао у раду Комисије коју је румунско Министарство правде формирало ради израде новог Законика
о кривичном поступку Румуније.
Мр Марко Давинић и европски омбудсман проф. Никифорос Диамандурос

GGG
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нике у Европи. Том приликом је
проф. Шкулић презентирао свој
национални извештај о кривичноправном положају малолетника у
Србији, а крајем године ће тај ради
бити објављен у зборнику Универзитета у Грајфсвалду.
GGG

Проф. др Слободан Марковић у Светској трговинској организацији

10

На позив Светске трговинске
организације и Светске организације за интелектуалну својину, професор нашег Факултета др Слободан М. Марковић учествовао је од
18. до 29. јуна 2007. године на Колоквијуму за наставнике права интелектуалне својине у Женеви, који
су заједнички организовале те две
организације. Циљеви Колоквијума били су: упознавање са најновијим кретањима у области међународног права интелектуалне
својине, критичка анализа тих процеса у контексту глобалних економских и политичких токова, демонстрација правних механизама
за решавање спорова између држава у домену права интелектуалне
својине, укључујући и симулације
тих спорова. Током Колоквијума
били су организовани радни сусрети са представницима индустрије,
невладиних организација, те преговарачима у СТО из развијених земаља и земаља у развоју, како би се
полазницима предочили аутентични ставови појединих интересних
група које утичу на обликовање
међународног права интелектуалне
својине.
GGG

10

Друга европска конференција о
регулисању и контроли финансијског система, ове године под радним називом „Finlawmetrics: Finance, Law and Data“, одржана је на
Универзитету Бокони у Милану, 18.
и 19. јуна. У оквиру неколико паралелних панела учествовало је преко
сто истакнутих професора са готово свих континената, као и представници регулаторних тела за финансијске услуге, европских и
међународних организација (IMF,
Wоrld Bank и др.) и финансијских
посредника. У оквиру панела „Designing Financial Regulation“ представљена су два реферата од којих
је један написала и презентовала
асистент мр Татјана Јованић. Њен
реферат на тему „Regulatory Agency
for Internal Market – Моdel for the
European Securities Regulator“ коментарисали су дискусанти професор
Александер Керн (University of Cambridge) и Ставрос Гантинис (Harvard
University).
GGG
Проф. др Милан Шкулић је од
21. до 24. јуна био у Немачкој у
Грајфсвалду, где је учествовао у
раду конференције о стању кривичног законодавства за малолет-

Проф. др Драгица Вујадиновић,
доц. др Марко Ђурђевић и мр Драган Павић учествовали су у периоду од 22. до 24. јуна 2007. године на
Петом међународном саветовању у
Неуму на тему „Актуалности
грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“ у организацији Правног факултета Универзитета у Мостару. Том приликом др
Ђурђевић и мр Павић изложили су
радове на тему Грађанскоправна одговорност новинара, одговорност
уредника и оснивача јавног гласила,
односно, Приватна казна као савремена грађанскоправна санкција,
који су и објављени у Зборнику радова са саветовања.
GGG
Доц. др Владимир Павић и мр
Милена Ђорђевић учествовали су у
периоду од 26. до 29. јуна 2007. године у раду конференција из области Међународног приватног
права и Уговорног права, организованих од стране Правног факултета Универзитета у Бирмингему.
Прва два дана конференције, између осталог, обрађиване су теме
из области међународне надлежности, признања и извршења арбитражних одлука, примене страног
права пред домаћим судом и сл,
док су друга два конференције била
посвећена дискусији на тему Национални и међународни аспекти накнаде штете за повреду уговора.
Обе конференције су биле изузетно посећене, а међу учесницима
били су, како представници универзитета, адвокатуре и судства, тако и истакнути чланови енглеског
Парламента, међународних организација и пословног света.
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GGG
Доц. др Миодраг Јовановић је у
периоду од 25. до 28. јула 2007 учествовао на заједничком годишњем
скупу удржења Lаw and Society
Association (LSA) и Research Committee on Sociology of Law (RCSL of
ISA), који је одржан у Берлину, где
је представио рад на тему Are There
Universal Collective Rights?
GGG
Доц. др Миодраг Јовановић је
учествовао на 23. конгресу Међународног удружења за правну и социјалну филозофију IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und
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Sozialphilosophie), који је одржан у
Кракову од 1. до 6. августа 2007, где
је представио рад на тему Collective
Rights – A Case Study of Interdisciplinary
Approach in Jurisprudence
GGG
У оквиру Alma Mater Studiorum,
на Правном факултету у Болоњи од
21. до 22. септембра 2007. године
одржан је међународни научни
скуп „Libertà religiosa e diritti umani
nell’Est Europa“ у оквиру пројекта
којим руководи професор Ђиовани
Чимбало (Giovanni Cimbalo).
У раду радионице учествовали
су истакнути експерти и професори из Италије, Шпаније, Португала,
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Литваније, Бугарске, Пољске и Руминије. Проф. Лилић имао је излагање на тему „Linee di ricerca per la
Serbia e la Slovenia“.
GGG
У периоду од 23. до 26. септембра 2007. проф. др Драгица Вујадиновић је учествовала на међународном филозофском скупу „Човек
и култура“, и имала излагање на
тему „Цивилно друштво и политичка култура“. Скуп је одржан на
Цресу, у организацији Филозофског друштва Хрватске. n

Научни скупови у земљи

Н

а редовном годишњем саветовању Института за криминолошка и социолошка истраживања
које је ове године одржано од 14–
16. јуна на Палићу са основном темом: Криминалитет и транзиција,
проф. др Ђорђе Игњатовић је (шесту годину узастопно) имао уводни
реферат чији наслов је овај пут био
Криминолошки значај транзиције.

Поред тога, проф. Игњатовић је
на Саветовању представио Криминолошку секцију Српског удружења за кривично-правну теорију и
праксу чији је оснивач и први председник (Wеb адреса Секције је
http://kriminolog.sekcija.tripod.com)
GGG

Проф. др Ђорђе Игњатовић на саветовању
Института за криминолошка и социолошка истраживања

У оквиру швајцарског програма
подршке општинама (MSP – Municipal Support Program) у Београду је
14-15. јуна 2007. одржана Радионица
на тему „Уставни положај локалне
самоуправе“, на којој су учествовали
правни тимови из Србије и Швајцарске предвођени проф. др Стеваном Лилићем и проф. др Волтером
Калином, као и представници партнерских општина и НВО.
Првог дана радионице, проф.
Стеван Лилић имао је презентацију
на тему „Нов Устав Републике Србије“ у power-point формату.
Тим поводом, у београдском Медија Центру одржана је прес конференција на којој је представљена
публикација „Локални омбудсман –
упоредна искуства: Србија, Босна и
Херцеговина, Швајцарска“, чији је
издавач Швајцарска агенција за
развој и сарадњу (СДЦ).
О публикацији су говорили Тимоти Мадиган, директор MSP (Municipal Support Programme) програма у Србији, проф. др Волтер
Калин, његова ексецеленција Швајцарске амбасаде у Србији и проф.
др Стеван Лилић са Правног факултета у Београду.
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У оквиру реализације пројекта
„Отварање дијалога о недавној прошлости унутар србијанског друштва“, у организацији Хелсиншког
одбора за људска права у србији, 3.
јула 2007. г. у просторијама „Аероклуба“ у Београду, одржана је
конференција на тему „Босна и
Херцеговина: део српског националног пројекта“.
У раду конференције учествовали су у представници цивилног друштва и експерти у област заштите
људских права, између осталих,
председник Удружења Правници
за демократију, проф. Стеван Лилић са Правног факултета у Београду.
Учесници конференције водили
су панел дискусије о следећим темама „Босна и херцеговина: део српског националног пројекта“, „Улога
медија у истинитом обавештавању јавности“ и „Улога медија у
истинитом обавештавању јавности“.
GGG
У организацији Удружења Правници за демократију и у сарадњи са
Друштвом судија Србије, у оквиру
реализације пројекта „Улога судске
власти у примени законодавства“,
5. септембра 2007. г. на Правном
факултету у Београду одржана је
стручна јавна расправа на тему
,,Поступак извршења одлуке Комитета за људска права Уједињених
Нација“. У оквиру теме представљен је случај Бодрожић.
У расправи су учествовали чланови експертског тима који су водили случај Бодрожић пред Комитетом за људска права Уједињених
Нација. Проф. Лилић је у расправи
учествовао у својству модератора.
Тим поводом, објављен је и посебан тематски број часописа Lex
Forum.
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У оквиру реализације пројекта
„Улога судске власти у примени законодавства“, у организацији Удружења Правници за демократију
и Друштва судија Србије, 18. септембра 2007. г. на Правном факултету у Београду одржана је стручна
јавна расправа на тему „Поступак
извршења пресуда Европског суда за
људска права (случај В.А.М.)“.
У расправи су учествовали чланови експертског тима који су водили случај В.А.М. пред Европским
судом за људска права и представници невладиних организација.
Проф. Лилић је у расправи учествовао у својству модератора. Тим
поводом, објављен је и посебан тематски број часописа Lex Forum.
GGG
У организацији Савеза економиста Србије, Савеза економиста
Црне Горе и Удружења корпоративних директора Србије, одржано је
традиционално саветовање економиста познато као „Милочерски
економски форум“, ове године под
на тему „Корпоративно и јавно управљање у функцији развоја конкурентности“. У периоду од 18–20
септембра учествовало је преко ше-
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здесет излагача. На скупу су и ове
године као излагачи и учесници у
дискусији учествовали представници факултета, привреде, државне
администрације и регулаторних тела. Скупу је присуствовала и асистент мр Татјана Јованић.
GGG
У оквиру реализације пројекта
„Подршка демократској парламентарној пракси у Србији и Црној
Гори“ East-West Institute (EWPPP), у
организацији Европског покрета у
Србији (ЕПУС) из Београда и у сарадњи са Центром за демократску
транзицију (ЦДТ) из Подгорице, а
уз подршку Министарства иностраних послова Холандије, 25. септембра 2007.г. у Београду, одржан је
округли сто на тему ,,Слободна трговина у региону – Србија, Црна
Гора и ЦЕФТА“.
Циљ скупа је размена демократске парламентарне праксе између
посланика скупштине Србије и
скупштине Црне Горе. Осим посланика из скупштине Србије, односно скупштине Црне Горе на скупу
су узели учешће Џил Адлер, директор East West Parliamentary Practice

GGG
Проф. др Стеван Лилић на округлом столу на тему
Слободна трговина у региону – Србија, Црна Гора и ЦЕФТА
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Project (EWPPP), Тсјеард Хоекстра,
заменик шефа мисије Амбасаде
Краљевине Холандије у Србији, а
између осталих, и проф. Лилић у
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својству специјалног консултанта
овог програма. Учесници скупа, водили су панел дискусије о темама:
„Слободна трговина у региону“ и
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„Трговински односи Србије и Црне
Горе“. n

Студијски боравак у иностранству

У

периоду од 15. марта до 15.
септембра 2007. године, доц.
др Миодраг Јовановић био је стипендиста Фондације Хумболт и том
приликом је боравио на РупертКарл Универзитету у Хајделбергу и
Макс Планк Институту за страно
јавно и међународно право, где је
обавио истраживање на тему Правна теорија колективних права.
GGG
У периоду од 28. маја до 20. јула
асистент мр Татјана Јованић боравила је у Центру за изучавање економског права при Универзитету у
Ници, на позив професора емеритуса Жерара Фаржа, кога многи
сматрају највећим именом француске теорије економског и реглементарног привредног права. Мр
Јованић је присуствовала манифестацији „Rencontres du droit économique“ која се одржава сваког првог

13
Доц. др Миодраг Јовановић на Макс Планк институту у Хајделбергу

петка у месецу јуну, ове године на
тему „Eléments d’actualités de droit

public économique“, где је одржала
кратко излагање о развоју економског права у Србији и концепту
предмета „Економско право“ на нашем Факултету.
GGG

Проф. емеритус Жерар Фаржа прелистава уџбеник
проф. др Светислава Таборошија у коме је често цитиран

У оквиру TEMPUS POGESTEI
Mobility програма асистент мр Милена Ђорђевић боравила је у периоду
од 1. до 15. јула 2007. године на Правном факултету Универзитета у Салцбургу. Време проведено на овом Факултету мр Ђорђевић је искористила
за прикупљање неопходне литературе за реализацију курса Трговинска
политика ЕУ, у којој је предвиђено да
учествује заједно са проф. др Борисом Беговићем. Током боравка у
Салзбургу, мр Ђорђевић се више
пута састала са колегама са Правног
факултета Универзитета Салцбург,
проф. др Михаел Гаистлингером
(prof. dr Michael Geistlinger) и мр

13
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Саром Фусек (mr Sarah Fussek) са
којима је разговарала о даљим модалитетима сарадње наша два факултета.

као стипендиста овог Института, и
том приликом обавио неопходно
истраживање за израду докторске
дисертације.

GGG

GGG

У периоду од 5. јула до 5. септембра 2007. године асистент мр Ненад
Тешић боравио је на Max Planck
Институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу,

Асистент мр Танасије Маринковић, један је од добитника овогодишње Chevening стипендије британске владе за научно истраживање
и усавршавање у Енглеској. У окви-
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ру овог програма, мр Маринковић
ће наредних девет месеци провести
на St John колеџу Универзитета у
Оксфорду на изради своје докторске дисертације. Недавно су се, као
стипендисти истог програма, са
Оксфорда вратиле наше колеге
асистенти мр Марко Давинић, мр
Ивана Крстић и мр Марија Караникић, који су претходну годину
провели радећи на овом престижном светском универзитету. n

Гости на предавањима

21.

14

септембра 2007. године
Правни факуклтет Универзитета у Београду имао је част
да угости г-дина Жан Пол Косту,
председника Европског суда за
људска права и његовог вишегодишњег судију и г-ђу Сали Доле,
највишег стручног сарадника у II
одељењу суда које разматра преставке против Србије. Г-дин Коста
и гђа Доле боравили су у Београду
у оквиру званичне посете Министраству правде Републике Србије,
а са полазницима Алпбах летње
школе и другим заинтересованим
студентима и наставницима, провели су сат времена разговарајући
о раду Европског суда за људска
права, изазовима и проблемима са
којима се судије тог суда свакодневно срећу, као и о могућностима за праксу у овој важној институцији. У име декана Факултета,
нашим уваженим гостима захва-

Жан Пол Коста и Сали Доле из Европског суда за људска права на предавању у
конференцијској сали нашег Факултета

лио се доц. др Миодраг Јовановић,
продекан за науку и др Емилија

Вукадин, управник Алпбах летње
школе. n

Општи семинар

Н

а Велику Госпојину, 28.8.2007.
године у Пироту је уз присуство великог броја грађана, председник општине Пирот мр Владан Васић и управник Општег семинара
Правног факултета Универзитета у
Београду проф. др Јовица Тркуља
открили су бисту Драгољуба Јова-

14

новића, рад вајара Павла Ристића.
На овај начин симболично је начињен први корак ка његовој рехабилитацији, али је то уједно и почетак исправљања неправде према
њему.
Отварању бисте присуствовао је
начелник Пиротског округа Горан

Стаменковић, ћерка Бојка Јовановић и председница Удружења Пироћанаца у Београду, Драгана Динић.
Драгољуб Јовановић је рођен
1895. године у Пироту. Докторирао
је на Сорбони, био професор београдског Правног факултета и си-
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гурно је најзначајнија политичка
личност у историји Пирота и један
од највећих интелектуалаца свога
доба. Предратна власт га је прогањала због његових левичарских
ставова, а послератни комунистички режим га је осудио на деветогодишнју робију, због његових тврдњи да је будућност земље у
вишепартијском систему и тржишној економији. Умро је 1977. године
у Београду. Процес за његову рехабилитацију још увек је у току.
У специјалној емисијеи пиротске
телевизије, о животу и делу Драгољуба Јовановића говорили су
професори нашег Факултета: проф.
др Момир Милојевић и проф. др
Јовица Тркуља. n
Откривање бисте проф. др Драгољуба Јовановића

Факултетски живот

Н

а Факултету је 7. јуна 2007.
свечано отворена пословница
Piraeus банке, неколико месеци након затварања претходне банке.
Пираеус банка тренутно послује у
33 пословнице на територији Србије и запошљава 424 банкарска
стручњака, а пословним планом је
зацртано стварање мреже од 70
пословница до 2009. године. Отварањем ове пословнице омогућено
је запосленима на Факултету као и
студентима да на једноставан и брз
начин обављају све своје банкарске
трансакције у простору Факултета.
Поред шалтера за рад са странкама
Piraeus банка је такође инсталирала и банкомат у улазу у просторије
банке.

Облигационо право, мр Мирјане
Марковић за асистента за научне
области Трговинско и Саобраћајно
право и мр Владимира Вулетића за
асистента за научну област Римско
право.

GGG

15

28. јуна 2007. године на Правном
факултету Универзитета у Београду одржани су пријемни испити за
упис на прву годину студија. За

GGG
На VIII седници Изборног већа
Правног факултета Универзитета у
Београду која је одржана 25. јуна
2007. године донете су одлуке о избору мр Горана Георгијевића у
звање асистента за научну област

Са пријемног испита
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школску 2007/2008. годину конкурисало је 1831 кандидата од којих је
у прву годину студија уписано 1679
студената (1011 девојке и 668 младића), укључујући и два кандидата
са вишом школском спремом и три
странца.
GGG

16

Компјутерска
лабораторија
Правног факултета, осим што пружа подршку у раду наставном
особљу и службама Факултета, задужена је и за усавршавање и иновирање постојећих информатичких
ресурса, у складу с циљем Правног
факултета да по својој ИТ инфраструктури буде ако не испред, а оно
бар раме уз раме са престижним
техничким факултетима. У последњих неколико месеци напори
које је техничка служба Факултета,
на челу са Петром Павловићем и
Миром Чатиповић, уложила на
више поља, довели су до неколико
веома значајних резултата:
• Факултетска веза ка Рачунарском центру Универзитета је подигнута на 1 Gbps што је захтевало да се промени и брзина у
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локалној мрежи. У протеклом
периоду замењени су сва мрежна чворишта у згради тако да су
сад постављени најмодернији
мрежни уређаји на 100 Mbpс тј.
најмање 10 пута бржи од досадашњих .
• Да би се омогућио лакши телефонски приступ од куће нашој
мрежи постављен је нови приступни уређај најпрестижнијег
произвођача мрежне опреме
фирме Cisco и додато је још 4 линије на истом броју 3027777. Такође постојеће 2 линије (327594,
3340261) су дуплиране преласком на ISDN технологију, а додат
је још један број 3341526, тако да
сад има укупно 9 приступних
линија. Тренутно се ради на томе
да се оспособи и једна ISDN улазна линија за оне кориснике који
имају такву линију код куће.
• Измештени су сервери из Компјутерске лабораторије (увелико
заслужни за врућину и буку у тој
просторији) и реновиран и климатизован простор телефонске
централе у приземљу чиме је Факултет добио оно што је стандард за институције овог типа, а
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то је server room – просторију ограниченог приступа са иделаним
условима за рачунаре који морају безбедно да раде 24 часа.
• Пратећи тенденције ширења бежичног интернета на нашем Факултету постављена је прва приступна тачка (AP – wireless access
point) који покрива ходник испред улаза, читонице библиотеке
и амфитеатра V. Планира се скоро постављање још једне приступне тачке у ходник изнад амфитеатра V који би покривао све
амфитеатре на том нивоу.
• Правни факултет је одлучио да у
циљу што лакшег пружања информација студентима уведе инфо-киоске преко којих би биле
пласиране виталне информације
које се тичу студирања (информације о професорима, термини
за консултације, распореди испита, историја пријављивања испита, распоред предавања и вежби,
као и мапа зграде по спратовима
са свим слушаоницама и кабинетима), а пуштен је у рад први пут
после јунског пријемног испита
чиме је будућим студентима омогућено да много брже провере
своје резултате. За сада је пробно
постављен један инфо-киоск у
аули Факултета и наишао је на
одличан одзив међу студентима,
а планирирано је да се у најскорије време постави још 8.
• Кабинети наставника и сарадника опремљени су новим рачунарима Пентиум 4 са ЛЦД екранима.
У реализацији свих ових техничких иновација својим радом и залагањем значајно је допринео и
Дане Балаћ, дипл. инжењер електротехнике који се 27. јуна 2007. године придружио тиму Компјутерске лабораторије на месту систем
аналитичара – програмера.
GGG

Инфо-киоск на Факултету
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На IX седници Изборног већа
Правног факултета Универзитета у
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Београду која је одржана 10. септембра 2007. године донете су одлуке о избору мр Драгана Павића
за асистента за научну област Облигационо право (поновни избор),
мр Марка Станковића за асистента
за научну област Уставно право и
Угљеше Грушића за сарадника у настави за научну област Међународно приватно право.
GGG
20. септембра 2007. године, асистент мр Вук Радовић одбранио је са
одликом докторску дисертацију на
тему „Мере одбране акционарског
друштва од преузимања контроле“
пред комисијом у саставу проф. др
Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић и проф. др Зоран Арсић.
GGG
У Службеном гласнику Републике Србије број 73. од 3. августа 2007.
године објављена је Одлука Владе о
утврђивању зграде Правног факултета у Београду за споменик културе. Ова зграда грађена је од 1936. до
1940. године према пројекту архитекте Петра Бајаловића, уз помоћ и
разраду пројекта проф. арх. Петра

Анагностија. У одлуци пише, између осталог: „Споменик културе
је деле архитектонско-урбанистичких вредности, као угаони објекат
изведен у скалду са модернистичким концептом, који у значајној
мери артикулише шири простор и
којим започиње део комплекса факултетских објеката. Као прва грађевина наменски грађена за потребе Правног факултета, једне од
најстаријих установа високог образовања у Србији, има и културно-историјску вредност.“ Као мере зашти-

те споменика културе предвиђено је:
очување изворног изгледа спољашње
архитектуре, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и декоративних елемената,
оргиналних материјала и функционалних карактеристика, ажурно
праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада и ентеријера, забрана радова који могу
угрозити статичку стабилност споменика културе и инсталирање
уређаја за заштиту од пожара. n

17

Међународна сарадња

19.

јуна 2007. године Правни
факултет Универзитета у
Београду имао је част да угости делегацију Амбасаде Исламске Републике Ирана на челу са његовом
екселенцијом амбасадором Ирана
Сеједом Мортезом Мир Хејдаријем,
који је са деканом проф. др Мирком Васиљевићем и доц. др Војиславом Станимировићем разговарао
о успостављању сарадње између
нашег Факултета и Правног факултета у Техерану.
GGG
У периоду од 10. до 13. септембра 2007. године делегација Прав-

Делегација амбасаде Ирана у деканату
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ног факултета, на челу са деканом
проф. др Мирком Васиљевићем,
учествовала је на Првом регионалном састанку правних факултета
Југоисточне Европе који је одржан
на Охриду, на позив ГТЗ Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу. Позиву се одазвало
11 државних правних факултета са
простора бивше СФРЈ (Сарајево,
Бања Лука, Мостар, Ријека, Загреб,
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Сплит, Скопље, Београд, Крагујевац, Подгорица, Нови Сад) као и
представници Правног факултета
у Тирани. Повод овог скупа јесте
иницијатива ГТЗ канцеларије за
организовање регионалног последипломског програма из области
права Европске уније. На скупу је
постигнута сагласност о организацији програма на тему Пословно
право ЕУ, потписан протокол о
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међуфакултетској сарадњи, формиране радне групе за израду силабуса и утврђен даљи план рада, укључујући и радне састанке у Загребу,
Тирани и Београду. За очекивати је
да ће за годину дана на свим факултетима који су узели учешће на
овом пројекту бити организована
јединствена школа Пословног права ЕУ. n

Награде и признања

П

роф. др Гашо Кнежевић је 1.
августа 2007. године именован
за главног правног саветника Министарства иностраних послова

Републике Србије. Ово је још само
једно у низу признања професорима нашег Факултета који својим
ван-наставним ангажманом значајно доприносе раду државних институција у Србији.

године за студента – проректора.
Марко Милутиновић је студент IV
године нашег Факултета, са просечном оценом 9,5. n

GGG
Марко Милутиновић, студентпродекан нашег Факултета, на предлог Студентског парламента Универзитета у Београду изабран је
једногласном одлуком на седници
Савета Универзитета од 12.7.2007.

18

Вести из библиотеке

Т

оком летњих месеци успешно
је извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке.
Након тога је је започело сређивање целокупног књижног фонда
што је један од најтежих, али и најважнијих послова које у Библиотеци треба обавити.
GGG
Наша колегиница Викторија Будић је положила са одличним успехом стручни библиотекарски испит
и добила звање библиотекар.
GGG
У јуну, јулу, августу и септембру
2007. године књижни фонд Библи-

18

Нови изглед магацина библиотеке на Правном факултету
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отеке Правног факултета Универзитета у Београду су обогатили следећи дародавци:
Институције: Intermex, Народна библиотека Србије и Правни
факултет Свеучилишта у Мостару.
Појединци: Проф. др Сима Аврамовић, проф. др Жарко Анђелковић, мр Нада Бакић, проф. др Да-
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нило Баста, проф. др Борис Беговић,
проф. др Мирко Васиљевић, проф.
др Никола Висковић, мр Светислав
Вуковић, проф. др Јохн Глад, асист.
мр Марко Давинић, доц. др Наташа
Делић, проф. др Стеван Ђорђевић,
асист. мр Ивана Крстић, проф. др
Стеван Лилић, др Ђорђе Н. Лопичић, проф. др Момир Милојевић,
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проф. др Драган Митровић, Оливер Потежица, проф. др Зоран
Стојановић, проф. др Мијал Стојановић, проф. др Јовица Тркуља и
мр Војислав Шкрбић.
Библиотека свим дародавцима
најсрдачније захваљује на поклоњеним публикацијама. n

Промоције књига

Д

ана 1.6.2007. године у Конференцијској сали Правног факултета Универзитета у Београду
одржана је промоција књиге академика професора Тибора Варадија
„Language and Translation in International Commercial Arbitration“, која је 2006. издао T.M.C. Asser Press
из Холандије. О овој пионирској
монографији, првој која се искључиво бави питањима језика и превођења пред међународном трговинском арбитражом говорили су
проф. др Гашо Кнежевић, доц. др
Владимир Павић и сам аутор.
Проф. Варади је дипломирао и магистрирао на Правном факултету у
Београду, а затим магистрирао и
докторирао на Харварду. Тренутно
је, између осталог, шеф катедре за
међународно пословно право на
Правном факултету Централноевропског универзитета у Будимпеш-

19

Са промоције књиге проф. др Тибора Варадија

ти и редовни професор на Универзитету Ејмори у Атланти. Професор
Варади се налази на листи арбитара осам арбитражних институција

у Европи, Африци и Азији, а као
арбитар учествовао је у решавању
преко 200 случајева. Овој изузетно
посећеној промоцији присуствовали су многобројни адвокати, арбитри, судије и чланови нашег колектива.
GGG
27.6.2007. године на Правном
факултету Универзитета у Београду одржана је промоција књиге Србија пред међународним судом правде (два тома) у издању издавачке
куће Филип Вишњић. О књизи су
говорили проф. др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета, Јагош Ђуретић, директор и главни и
одговорни уредник издавачке куће
Филип Вишњић и проф. др Радослав Стојановић (аутор).

Са промоције књиге проф. др Радослава Стојановића

GGG
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Нова издања Центра за публикације Правног факултета

Центар за публикације Правног
факултета Универзитета у Београду објавио је у протекла три месеца
следеће књиге:
У оквиру Библиотеке „Уџбеници“: проф. др Миленко Крећа, Међународно јавно право I, прво издање; проф. др Милован Митровић,
Социологија – основни појмови и

проблеми, треће издање; проф. др
Радомир Лукић, проф. др Будимир
Кошутић, Увод у право, двадесетчетврто издање; проф. др Драган Митровић, Аутономно право, прво издање; проф. др Сима Аврамовић, др
Војислав Станимировић, Упоредна
правна традиција, прво издање.
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Библиотека „Приручници“: проф.
др Милан Шкулић, Вања Бајовић,
Измене и новине Законика о кривичном поступку из 2006 у поређењу са
Закоником о кривичном поступку из
2001. године, прво издање; проф. др
Стеван Ђорђевић, проф. др Миодраг
Митић, Дипломатско и конзуларно
право, друго издање, проф. др Стеван Ђорђевић, Увод у међународно
право, I издање.
Библиотека „Зборници“: Развој
правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, књ. 2, приредио:
проф. др Светислав Табороши.
Библиотека „Монографије“: проф.
др Сима Аврамовић, Прилози настанку државно-црквеног права у
Србији, прво издање; др Владан Петров, Енглески устав, прво издање;
мр Бојан Милосављевић, Нове мировне мисије Организације Уједињених
нација, прво издање.
Библиотека
„Библиографије“:
Ивана Пајић, Библиографски преглед докторских дисертација професора Правног факултета у
Београду објављених од 1945. до
2005. године, стр. n
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Студентски живот

У

организацији Параграф Нет-а,
у конференцијској сали Правног факултета у Београду, 18. јуна
2007. године, одржана је свечана
додела диплома полазницима курса обуке за рад са електронском базом података.
Том приликом, уводно излагање
су присутнима одржали Декан Правног факултета у Београду, проф.
Мирко Васиљевић, и Председник Удружења Правници за демократију,
проф. Стеван Лилић, који су затим
успешним полазницима курса свечано уручили дипломе.

тету подељене су дипломе кандидатима који су положили испите на
специјалистичким студијама Нотар-јавни бележник, Право енергетике и Буџетски поступак и контрола буџета.

GGG
Сваке године почев од 1945., Европски форум Алпбах организује
интердисциплинарне конгресе у
планинском селу Alpbach (Тирол-

GGG
28. јуна 2007. године у Конференцијској сали Правног факултета, у присуству декана проф. др
Мирка Васиљевића и гђе Смиљке
Миланков, секретара специјалистичких студија на Правном факулC
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Свечана додела диплома полазицима курса
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ска област, Аустрија). Од 1992. године Европски форум Алпбах, упоредо са конгресом, нуди могућност
похађања Алпбах летње школе Европских интеграција. Ове године,
од 16. августа до 1. септембра, одржан је 63. конгрес на тему
„Emergence“ и летња школа Европских интеграција. Учешће у летњој
школи су узела и два наша студента
Урош Живковић (трећа година) и
Ивана Адамовић (четврта година).
Стипендију за похађање летње
школе од Форума Урош Живковић
је добио као најбољи говорник међу
такмичарима на међународном
Balkan Case Challenge такмичењу
одржаном ове године у Бечу. Ивана
Адамовић је на такмичењу у беседништву на Правном факултету од
стране ИГ Алпбах Беoград проглашена за Младог Европљанина (награда за говор којим се шири европска идеја толеранције, демократског
дијалога и отворене дискусије) и
том приликом добила стипендију
за летњу школу. Ове године је Форум уз помоћ својих иницијативних група (укупно 28 група из 11
земаља) успео да обезбеди 540 стипендија за студенте до 30 година.
Ово се сматра једним од значај-
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Наши студенти Урош Живковић и Ивана Адамовић са проф. др Фридлом Вајсом
на додели диплома у Албаху

нијих успеха Форума у досадашњем
раду јер је пружена прилика великом броју студената да искуси
међународни „дух Алпбаха“. Завршни испит на летњој школи наши
студенти су положили са одликом,
међу петоро најбољих у групи, и
тим поводом на додели диплома
добили честитке од председника
Европског Форума др Ерхарда Бусека као и од проф. др Фридла Вајса, а Урош Живковић је освојио и
награду за најбољег говорника на

вечери беседништва која се по први
пут одржала у оквиру Европског
форума. Сви такмичари су имали
исту, задату тему – „Shaping Europe“
– и до пет минута на располагању за
излагање свог говора пред присутном публиком и стручним жиријем,
а Европски форум Алпбах је одлучио да ће, због успеха овогодишњег
догађаја, традицију овакве једне вечери беседништва наставити и у годинама које долазе. n

21

Летња школа

П

равни факултет Универзитета
у Београду (www.ius.bg.ac.yu) у
сарадњи са Johns Hopkins Центром
за уставне студије и демократски
развој Универзитета у Болоњи
(www.ccsdd.org), организовали су у
периоду од 23. до 27. јула 2007. године Пету летњу школу у Игалу са
темом „Европска унија и правне
реформе“. Предавања и одређени
број case-study-а везаних за све гране права у Европској унији привукао је и ове године велику пажњу.
Тридесетак полазника, млађих
правника и политиколога из бројних европских земаља (Албанија,
Белорусија, Литванија, Чешка Република, Словачка, Србија, Италија, Бугарска, Босна и Херцеговина, итд.) пратило је на енглеском

Полазници Летње школе у Игалу
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Проф. др Стеван Лилић и др Џастин Фросини
на предавању Летње школе у Игалу

22

презентације предавача и професора из Београда, Болоње, Прага, Сарајева и других градова. Завршног
дана школе полазници су имали
прилику да прикажу своје презентације и своје виђење појединих
проблема у области права Европске уније. У току четири дана колико је трајала Летња школа, професор Лилић је полазницима школе
одржао предавање на тему
„Democracy, Rule of Law and Independent Judiciary“ и имао презентацију „Case-Study: The European Union
Future of Serbia and Montenegro“.
Осим проф. др Стевана Лилића у
раду овогодишње летње школе је
учествовала и асис. прип. Јелена Јовичић и још три студента са мастер
и основних студија Правног факултета Универзитета у Београду.
На крају овогодишње сесије, уз
прикладну свечаност, ко-директори ове школе проф. др Стеван Лилић и др Џастин Фросини (Justin
Frosini) уручили су полазницима
сертификате на основу којих могу
да приликом конкурисања на велики број Универзитета у Европи добију три ЕСПБ. На тај начин организовањем и унапређивањем рада
летње школе Правни факултет у
Београду се активно укључио у
практично остваривање болоњског
процеса на тзв. јединственом европском образовном простору.

GGG
Правни факултет Универзитета у
Београду, као део једног од настаријих и највећих универзитета на
Балкану, с традицијом дугом 166. година и београдска канцеларија Европског форума Алпбах (ИГ Алпбах
Београд) основаног 1945. године у
Инсбруку, нашли су заједнички интерес да организују Алпбах летњу
школу о европским интеграцијама
(ASSEI), с циљем унапређења знања
младих правника, економиста и политиколога из 10 земаља региона из
области европских интеграција и
регионалне сарадње.
ASSEI летња школа организована
је у периоду од 10. до 21. септембра,

90

80

70

60

50

40

30

20

10

према моделу и програму Алпбах
летње школе коју већ 15 година организују Европски форум Алпбах и
Институт за међународно јавно право, европско право и међународне
односе Универзитета у Инсбруку.
Двонедељни програм ове летње
школе на нашем факултету похађала
су 32 студента са универзитета из
Љубљане, Ријеке, Бијељине, Подгорице, Скопља, Софије, Букурешта,
Приштине, Ниша и Београда.
На свечаном отварању летње
школе у дворани Студентског културног центра, проф. др Дејан Поповић, обраћајући се студентима у
својству почасног председника Конференције универзитета Србије,
указао је на симболику да се Летња
школа, по моделу и програмима израђеним од стране European Forum
Alpbach и Института за међународно јавно право, европско право и
међународне односе Универзитета у
Инсбруку, организује управо на
Правном факултету Универзитета у
Београду у години у којој је Србија
недвосмислено потврдила своју решеност да настави да испуњава услове на путу остваривања свога
стратешког циља – постајања чланицом Европске уније и када смо се
приближили закључењу Споразума
о стабилизацији и придруживању.
По речима проф. Поповића, своје
чврсто европско опредељење Србија је одувек на адекватан начин
показивала у академској сфери, па
тако и сада. Проф. Поповић је под-

Са отварања Летње школе – ASSEI 2007. на нашем Факултету
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Проф. др Дејан Поповић на свечаном отварању Летње школе у СКЦ-у

сетио присутне да су универзитети
Србије, предвођени Универзитетом
у Београду, постигли врло добре
резултате у имплементацији Болоњског процеса у периоду између
Бергена (2005) и Лондона (2007):
док је на крају 2004. године просечна оцена дата Србији у Bologna
Process Stocktaking Report износила
само 2.2 (што је показивало колико
Србија генерално касни у транзицији), на крају 2006. године достигла
је 4.0 – иза Бугарске (4.42), Румуније
(4.33) и Хрватске (4.08), на истом нивоу као Словенија, а испред Молдавије (3.33), Македоније (3.17), БиХ
(2.92), Албаније (2.92) и Црне Горе
(2.75). Наравно, како болоњске реформе представљају перманентан
процес, проф. Поповић је истакао да
наведене оцене не треба схватити
друкчије него као показатељ релевантан за једну фазу, један тренутак
у изградњи јединственог европског
академског простора. Оне, по њему,
сведоче и о пажњи коју поклањамо
високом образовању, сматрајући га
стратешки важним мостом који нас
спаја са Европом. Како се у основи
Болоњског процеса налази идеја о
мобилности, Alpbach Summer School
се савршено уклапа у афирмацију те
идеје, сматра проф. Поповић. На
крају, уз жеље за успешно савладавање градива на Алпбах летњој школи, проф. Поповић је полазницима
пожелео и да се уживајући у београдском позном лету, међусобно упоз-

нају и друже и да тако, у најбољој
традицији европских универзитета,
изграде чврсту заједницу високообразованих људи, спремних да одиграју важне улоге на путу трансформације овог региона у мирни и
просперитетни део велике Европске
уније. „Уверен сам да ће вашим напорима и одлучношћу ваше генерације са мапе Континента бити уклоњена и последња бела мрља, те да
ће простор који заузимају Хрватска,
Македонија, Србија, Црна Гора, БиХ,
Албанија и Молдавија за коју годину,
негде брже, негде мало спорије, бити
офарбан плавом бојом са европске
заставе“ – рекао је проф. Поповић.
Основна знања из области европског права свих 10 дана летње
школе студентима је зналачки преносио проф. др Фридл Вајс са Правног факултета Универзитета у Бечу,
а као гостујући предавачи на
Летњој школи на теме европских
интеграција и сродне теме у контексту приступа Републике Србије
Европској унији учествовали су и: др
Ерхард Бусек, специјални координатор Пакта за стабилност Југоисточне
Европе, др Верона Ехолд, координатор програма при Европском форуму Алпбах, др Томас Мејер, менаџер
ГТЗ канцеларије у Београду, др Тања
Мишчевић, директор Канцеларије за
придруживање Европској унији, др
Јелица Минић, потпредседник Европског покрета у Србији, мр Владимир Петровић, сарадник Института
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за модерну историју, као и асистенти
нашег Факултета мр Танасије Маринковић и мр Милена Ђорђевић.
Поред редовног похађања наставе,
студенти су имали прилику да током
свог двонедељног боравка у Београду обиђу и значајне знаменитости
Србије и Београда, укључујући посету Белом двору, где их је дочекала
принцеза Катарина Карађорђевић и
обилазак фрушкогорских манастира
и гимназије у Сремским Карловцима, као и да уживају у српској традиционалној музици и фолклору у извођењу КУД Лола.
21. септембра, на свечаној додели диплома у слушаоници VIII нашег Факултета – судници за практичну наставу, студентима су
координатори курса проф. др
Љиљана Радуловић и проф. др
Емилија Вукадин, са нашег Факултета и Тамара Пупић из ИГ Алпбах
Београд честитали на успешно положеним испитима на Летњој школи и пожелеле пуно среће у даљем
школовању и раду. Том приликом
посебно су похваљени за изузетне
резултате на испиту Марко Кетлер
и Томаж Брцар из Словеније, као и
наш студент Милош Бингулац. Уз
пригодан коктел у факултетском
клубу завршен је рад овогодишње
Алпбах летње школе у нади да ће
од она од ове године постати традиционална и да ће Правни факултет и ИГ Алпбах Београд и идуће
године успешно сарађивати у њеном реализовању. n
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COBISS.SR-ID 118246156
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