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ACTA DIURNA
Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 18, октобар – новембар 2007.

Правни факултет у одбрани права
Међународна конференција
Косово и Метохија као глобални проблем

У

периоду од 14. до 18. новембра
2007. године на нашем Факултету је одржана међународна конференција „Косово и Метохија као
глобални проблем“ у организацији
групе наших студената, под покровитељством Правног факултета и
његовог Студентског парламента и
уз подршку Министарства за Косово и Метохију РС, Министарства
Просвете РС, Министарства спољних послова РС, хотела Москва, Јат
airways-а и Руског дома.
Слободно се може рећи да овај
скуп представља један од најзначајнијих скупова одржаних последњих
година на Правном факултету како
по теми, тако и по броју учесника
(пре свега из иностранства), а такође и по чињеници да иза иницијативе и читаве реализације ове
Конференције у потпуности стоје
наше младе колеге – студенти који
су, како сами кажу, ову Конференцију организовали на наговор своје
људске и правничке савести. „Студенти су снага која природно тежи
да пређе са речи на дела, посебно у
одлучујућим тренуцима. Тако је
било увек кроз нашу историју. Сада
је дошао тренутак да применимо
стечена знања и помогнемо одбрану права.“ – рекао је Марко Ђурић
један од организатора Конференције на њеном отварању. Организациони одбор Конференције поред
Ђурића чинили су и младе колеге
Никола Селаковић, Немања Кија-

чић, Марко Милутиновић (који је
дао свој допринос у складу са функцијом студента продекана и проректора Београдског универзитета), Драгутин Ненезић, Александра
Симић и Гордан Тодоровић.
Вишедневни скуп одржан је у
само предвечерје завршнице кључних преговора о судбини јужне српске покрајине. 14. новембра 2007.
године, на свечаном отварању Конференције у дому Народне скупштине присутнима се прво обратио
Министар за Косово и Метохију у
влади Републике Србије, проф. др
Слободан Самарџић, који се захвалио организаторима на учињеном
напору и организовању конференције на тему која је од животне
важности за Србију. „Косово и Метохија је данас латентни конфликт.
Решење не би требало да буде питање политичког прагматизма, које
би задовољило само политичке и
геостратешке интересе појединих
земаља или само неке стране у косовскометохијском спору. Међународну конференцију Косово и Метохија као глобални проблем видим
као јак допринос за преговарачку
дијалошку ситуацију у нашој земљи
и још једном захваљујем студентима Правног факултета што су нам
дали прилику да чујемо међународне учеснике, да водимо дијалог и
допринесемо да се ово питање
реши на мирнодопски начин, начин компромиса и на начин који ће

створити једну дугорочнију демократску и међународну перспективу
за нашу земљу“, истакао је министар Самарџић.
Реч је потом узео ректор Београдског универзитета проф. др Бранко
Ковачевић који је изразио задовољство и срећу што су ову Конференцију направили студенти Правног факултета Универзитета у
Београду. Историја српске државе
везана је за Београдски универзитет
а он је стар колико и модерна српска
држава. Као и некада тако и данас,
мисија Београдског универзитета је
да од Србије направи просперитетну државу која ће бити члан заједнице европских држава. Гарант за
то су студенти Београдског универзитета. Овакве конференције се
држе на свим престижним универзитетима у свету. Слични проблеми
постоје у многим другим државама
и зато је проблем Косова и Метохије
глобални. Студенти ће имати много
тога да науче на овој конференцији,
рекао је ректор на крају свог говора.
Након ректора реч је узео декан
Правног факултета Универзитета у
Београду проф. др Мирко Васиљевић чији надахнути говор преносимо у целости. Након декана говорници је приступио студент-продекан
Правног факултета Универзитета у
Београду и студент-проректор Универзитета у Београду, Марко Милутиновић. Он је у својству домаћина
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Конференције најпре пожелео добродошлицу гостима а затим исказао лично задовољство што је студентско организовање у Београду и
Србији, управо због овог догађаја,
попримило нову, ширу димензију,
квалитативно на вишем нивоу и
постало адекватан и битан чинилац српског друштва. Студент проректор је истакао је да је право пут
до правде и да се о проблемима
мора аргументовано разговарати
уз уважавање свих страна. Као циљ
конференције навео је изналажење
решења косовскометохијског проблема како би оно постало принцип глобалног мира а не глобалног
немира. „Београдски студенти верују да Срби и Албанци могу да
живе заједно на Косову и Метохији
уз међусобно поштовање. Београдски студенти су спремни да пруже
руку помирења а на другој страни
је да одлучи да ли је прихвата. У
сваком случају, уверен сам да вреди
покушати. Надам се да ће и ова
Конференција то потврдити“, рекао
је Марко Милутиновић на крају
свог излагања.
Свечаном отварању Конференције присуствовао је велики број
чланова нашег колектива, а скуп су
увеличали и представници верских
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заједница, дипломатског кора и
многе друге угледне личности. Након свечаног отварања за госте је
приређен коктел у Дому Народне
скупштине.
Јединствена по много чему Конференција је заокупила пажњу великог дела домаће и стране стручне
али и шире јавности која се бави
овом проблематиком. Обиље квалитетних радова, узбудљиве дискусије са прегршт аргумената са сваке
стране и густ програм који је трајао
пуна четири дана пренели су атмосферу интелектуалне кошнице
Сорбоне и других великих европских универзитета из прве половине двадесетог века. То и не чуди с
обзиром да су у раду Конференције
осим наших професора Ратка Марковића, Смиље Аврамов, Оливера
Антића, Бранка Ракића и Миодра-
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3

Са отварања Конференције у дому Народне скупштине

га Јовановића, учешће узели и угледни професори са правних и историјских школа почев од Сорбоне,
чувеног јерусалимског Хибру Универзитета, Руске Државне Дипломатске Академије МДИМ, Руске
Академије Наука, Данске па све до

Џорџтаун и Милвоки Универзитета у САД, и далеке Индије. Печат
читавом скупу дали су министар за
Косово и Метохију проф. Слободан
Самарџић, државни секретар Душан Пророковић и помоћник министра Љубомир Кљакић који су

својим веома добро спремљеним
излагањима представили на најбољи могући начин аргументе наше
земље. У дискусијама је учествовао
велики број дипломата акредитованих у Београду, од којих и неколицина амбасадора који су имали
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Излагање проф. др Ратка Марковића првог дана Конференције
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4

своје радове и излагања на Конференцији. Међу њима издвајају се
Његова Изванредна и Опуномоћена Екселенција Амбасадор Руске
Федерације Александар Николајевич Алексејев, затим Његова Изванредна и Опуномоћена Екселенција Амбасадор Турске Републике
Хасан Сервет Ектем и Његова Изванредна и Опуномоћена Екселенција Амбасадор Републике Португал Пауло Тиаго Фернандес
Жеронимо Да Силва који је говорио у својству Амбасадора председавајућег Европске уније. Запажено учешће имао је и господин
Антон Колићи, Заменик Шефа
Мисије Амбасаде Републике Албаније. Међу домаћим учесницима
Конференције били су и: проф.
Славенко Терзић, проф. Светозар
Стојановић, проф. Радмила Накарада, Милош Јовановић, Никола
Јанич, Слободан Ерић и Милорад
Тодоровић. Осим наведених и велики број других научних и јавних
радника и студената узео је учешће
у раду кроз дискусије. Поред оних
који су непосредно учествовали у
раду Конференције, моралну подршку нашим студентима пружила
су интелектуална имена од светског значаја попут Ноама Чомског и
Јохана Галтунга али и бројни про-

фесори нашег и других факултета
Београдског Универзита на челу са
деканом проф. др Мирком Васиљевићем и ректором проф. др Бранком Ковачевићем.
У својству посматрача све време
били су присутни преставници Русије, Израела, Француске, УНМИКА, Министарства за Косово и Метохију, МСП, верских заједница и
многи други. Посебан печат Кон-
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ференцији дало је учешће у раду
студената из деветнаест земаља Европе: Португалије, Немачке, Аустрије, Словачке, Пољске, Румуније,
Белорусије, Русије, Јерменије, Албаније, Словеније, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Грчке, Македоније, Хрватске,
Шведске и Турске) који су на позив
својих колега дошли да се упознају
са објективним чињеницама и српском аргументацијом везаном за
косовско-метохијски проблем.
Више десетина страних и домаћих новинских редакција учинили су да конференција буде запажена и забележена. Историјски
тренутак како за наш Правни факултет тако и за читав Универзитет
у Београду представљало је премијерна употреба опреме за телеконференције. Управо на овај начин повезана је сликом и тоном
препуна конференцијска сала нашег Факултета са Вашингтоном,
тачније Џорџтаун Универзитетом и
професором Чарлсом Капчаном,
чланом америчког Савета за спољне
односе и једним од водећих америчких стручњака за спољне послове.
Жива једноипочасовна дискусија са
једним од креатора америчке спољ-

Излагање проф. др Чарлса Капчана путем видео линка

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

M 100 Y 80 K 30 K

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Говор Декана Правног факултета на отварању Конференције
„Косово и Метохија као глобални проблем Алпбах вечери
Ваше екселенције господо амбасадори,
Уважени ректоре Универзитета
у Београду,
Поштовани страни гости,
Поштовани и уважени учесници Конференције,
Драги студенти,
Дозволите ми да изразим најпре своје лично задовољство што
ми је припала част да могу у име
Техничког организатора ове престижне међународне конференције – Правног факултета Универзитета у Београду, да поздравим
све учеснике ове конференције,
посебно уважене стране госте активне учеснике Конференције и
стране студенте из двадесетак земаља који присуствују конференцији. Свима вама, посебно страним гостима, желим да се пријатно
осећате како на Правном факултету где се Конференција организује
тако и у граду домаћину Београду
и земљи домаћину Србији, као и
да у своје земље понесете лепе успомене и препоруке.
Ова Конференција је организована од стране Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду, на челу са
студентом продеканом овог факултета и студентом проректором овог универзитета Марком
Милутиновићем, уз техничку, логистичку и финансијску подршку
Факултета. Идеја Конференције,
тема Конференције, круг учесника, како страних тако и домаћих,
сведочи о капацитету, интелектуалној снази, националном осећају
и младалачкој забринутости наших студената за територијалну
целовитост Србије као државе са
међународно признатим границама, које се покушавају угрозити. Идеја Конференције и тема
конференције показује такође за-

бринутост
студената
права
најстаријег храма правне културе
у Србији – Правног факултета
Универзитета у Београду, са близу два века традиције изучавања
културе и универзалне вредности
права, како домаћег тако и међународног, за саму судбину права
као регулатора друштвених односа и регулатора самог светског
поретка?! Хоће ли ПРАВО и
СИЛА ПРАВА, посебно међународног, опстати и потврдити се
као универзална вредност или ће
оно изгубити битку са логиком
антиправа или силе – то је мисао
која опседа студенте права ове
престижне културне институције
и која лежи у основи њиховог огранизовања ове Конференције, од
које с правом очекују одговоре
засноване на култури права и његове вокације, од људи чији професионални интегритет зна вредност и културу правног реда у
успостављаљу светске хармоније
у односу на некултуру правног
нереда и хаоса.
Организовање ове Конференције од стране студената Правног
факултата Универзитета у Београду већ само по себи носи снагу
њихове вере у смисао позива за
који се професионално спремају.
Организовање ове Конференције
од стране студената права значи
изражавање њиховог става у прилог културе мира, културе права,
културе правне, политичке, економске и социјалне сигурности
на овим просторима, значи изражавање става о императиву поштовања и доследне примене усвојених међународних аката,
попут Резолуције 1244 УН о Косову и Метохији као саставном
делу Србије и других. Да ли се
треба питати да ли организована
међународна заједница, чија хармонија почива на међународном

праву које је сама установила
кроз механизам УН, има право да
изневери такву оправдану веру
своје младости, своје будућности?!
Изневерити такву оправдану веру,
у чијој основи стоји и сама могућност опстанка света, значи укидање права на будућност младости, значи укидање смисла и
вокације и самог принципа владавине права као универзалне вредности и демократске културе.
Међународно право нема право
да промовише антиправо у
својеврсно право – „право на сецесију“, у случају Косова и Метохије данас, јер превођење тог антиправа у свет „права“ значи, сутра,
давање легитимитета за његово
коришћење у бројним другим случајевима широм света, сада отвореним или очекиваним. Студенти
права ове најстарије институције
права у Србији, имају право да и
овим путем на то упозоре међународну заједницу, посебно онај њен
део који тражи легитимитет за логику моћи, како логика тренутног
интереса не би однела превагу над
логиком права, као трајном и универзалном вредношћу. Као њихов
декан и декан те институције желим да им изразим своју личну захвалност, безусловну подршку и
охрабрење да на том путу, путу
вере у смисао своје животне професије, путу вере у смисао и мисију права, истрају, уз честитке за
организацију ове Конференције,
која ће, уверен сам, потврдити таква њихова уверења и очекивања.
Хвала.
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Проф. др Мирко Васиљевић
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не политике према Балкану а у којој
је предњачио руски министар, и
истакнути научник, иначе један од
почасних гостију конференције,
професор Александар Јурјевич Борисов, никога није оставила равнодушним.
Очекује се да ће у скорије време
бити израђен зборник радова са
Конференције на чему већ предано
ради група наших студената.
Изузетна је част за сваку научну
установу да осим образовања младих генерација буде у прилици да
својим радом да непосредан допринос решавању конкретних друштвених проблема. Још већа је част
једној научној установи када је у тој
улози предводе и представљају њени студенти, на сопствену иницијативу. Њима иде велика захвалност
и симпатије свих нас. n

Добродошлица бруцошима
6

С

вечаном академијом у препуном амфитеатру V обележен је
1. октобра 2007. почетак нове школ-

ске године за 167. генерацију студената Правног факултета. Добродошлицу студентима пожелели су

Са свечане академије у амфитеатру V

6

ректор Универзитета проф. др
Бранко Ковачевић, министар правде Душан Петровић и декан Прав-
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7

Отварање нове школске године

ног факултета проф. др Мирко Васиљевић. Имали су мноштво
порука и савета за младе бруцоше,
између осталог да уче континуирано током целе године јер ће једино
тако успети да дају годину за годином, што је подвукао ректор Ковачевић, до тога да морају веровати у

себе да би успели да остваре циљ са
којим су ушли у ово здање, што је
истакао министар Петровић који је
и сам био студент овог Факултета.
Декан Факултета је рекао бруцошима да су направили прави избор
факултета и нашалио се: „Надам се
да ће овај амфитеатар бити једина

петица са којом ћете се дружити
током студија.“
Богата видео презентација пружила је новим студентима обиље
информација о Факултету, а свечаност је као и обично улепшао
уметнички програм академског
хора „Обилић“. n
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Акредитација Факултета

П

ре нешто више од годину дана,
тачније октобра 2006. године
Комисија за акредитацију нашег
Факултета отпочела је рад на припреми свеобухватне документације
у циљу прве акредитације Факултета. Годину дана касније, овај обиман, сложен и посве одговоран посао успешно је окончан. Комисија
је крајем октобра текуће године Управи Факултета презентирала разултате свог напорног рада-близу
осам хиљада страница текста разврстаних у две књиге и шест томова.
Целокупан посао припреме акредитационе документације одвијао се паралелно на два колосекакао акредитација високошколске
установе са једне, и студијских програма са друге стране. Полазећи од
значаја и обима посла, овакаво поступање било је неопходно како би

се одржали постављени временски
рокови и посао квалитетно обавио.
Не чуди стога што је временом,
са повећањем обима послова за акредитацију, и састав Комисије прошириван новим члановима. Од самог почетка, од октобра 2006. до
октобра 2007. године Комисију су
сачињавали: проф. др Драган М.
Митровић, председник, мр Милош
Милошевић, секретар, проф. др
Милан Пауновић, проф. др Оливера Вучић, проф. др Слободан Панов, доц. др Миодраг Јовановић и
Милутин Милојевић. Маја месеца
важан члан Комисије постао је и
проф. др Светислав Табороши, а у
јуну су се Комисији придружили и
мр Александар Гајић, мр Љубинка
Ковачевић, мр Душан Поповић, мр
Балша Кашћелан, Јелена Јовичић и
Иван Ђокић. Најзад, у другој поло-

вини септембра, састав Комисије
још једном је проширен следећим
члановима: мр Мирјаном Марковић, мр Иваном Крстић, мр Маријом Караникић-Мирић и мр Николом Бодирогом.
Захваљујући превасходно напорном раду и одличној сарадњи самих чланова Комисије, али и несебичној подршци других наставника
и факултетских служби, документација за акредитацију Факултета
припремљена је и уз званичан захтев у року предата Националном
савету и његовој Комисији за акредитацију и проверу квалитета.
Тиме се наш Факултет, као једини
међу правним факултетима у
земљи, изборио за учешће у првом
акредитационом циклусу који треба да отпочне 10. децембра ове године. n
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Правни факултет на 52. сајму књига

Ц

ентар за публикације Правног
факултета Универзитета у
Београду у периоду од 22. до 29. октобра 2007. године учествовао је на
52. међународном београдском Сајму књига. Факултет је имао посебан
штанд у хали 14 који је био изузетно
посећен. На штанду су свакодневно
промовисана факултетска издања
уз присуство аутора. Централна
промоција издања Центра за публикације била је 26. октобра 2007. у
којој су учествовали: проф. др Мирко Васиљевић, декан, проф. др Јовица Тркуља, управник Центра за публикације и главни уредник „Анала“,
проф. др Сима Аврамовић.
Они су истакли да издавачка
концепција Центра за публикације
Правног факултета почива на
враћању традицији правне државе
и представља подухват планираног
„знања ослоњеног на традицију“.
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Централна промоција издања Центра за публикације Правног факултета
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Реч је о пројекту који тежи да окупи ауторе који поштују своју прошлост, разумеју садашњост и ус-

постављају мостове ка европској
будућности. Бројне библиотеке и
едиције Центра отворене су за са-
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раднике Правног факултета, као и
за све вредне књиге које расправљају о слободи, људским правима, човековом достојанству, демократији и борби за правну
државу и владавину права. У протекле две године Центар је интензивирао своју издавачку делатност,
тако да је објавио око 100 нових наслова. Обезбеђен је нови визуелни
идентитет и унапређен уређивачки
концепт.
Управник Центра је изразио
наду да ће очекивања наставника,
сарадника, студената и стручне јавности испуњавати новим уџбеницима, монографијама, приручницима, зборницима радова и посебним
издањима у склопу новопокренутих
библиотека и едиција, те да ће квалитетом својих издања допринети
да наше књиге постану стручне, поуздане, препознатљиве и најтраженије у књижарама Србије. n

Ширење домета Фондације Алан Вотсон

Ф

ондација Алан Вотсон испунила је своје обећање тиме
што је отворила ново поглавље у
свом развоју. Започињући 2005. године као студентски фонд Правног
факултета у Београду који награђује студенте за стручне радове
из сфере дифузионистичких тенденција у историји права, Фондација Алан Вотсон данас представља
значајан извор за научно-истраживачки рад у области упоредног права и правне историје. Њена интернет презентација (www.alanwatson.
org) сада садржи већи број стручних радова истакнутих професора
из различитих земаља света, новости из историје права и упоредног
права, као и мноштво других информација које привлаче признате
научнике широм света.
Окупљајући међународну стручну јавност која се бави проучавањем права у његовом социјалном

контексту, Фондација је ангажована на промовисању упоредног права и правне историје, између осталог путем развоја међународне
сарадње у тим областима, олакшавања приступа информацијама, као
и објављивањем електронских публикација. Истакнути научник,
проф. др Дејвид Вестбрук са Универзитета државе Њујорк, истиче
да „на месту измешаних и понекад
сукобљавајућих се интереса, Фондација Алан Вотсон ради на продубљавању наших способности да
разумемо друге кроз њихове законе. Значај овог рада није само у
знању или чак мудрости који су у
њега уложени. Делови слагалице у
упоредном праву (који се откривају
као и мистерије самога права) стварају идеални концептуални терен
за цивилизоване разговоре – увек
је посреди још нешто што би се
могло рећи, и тако се приче увек

9
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могу настављати.“ Вестрбук указује
на то да је многима широм света
стало до оваквих дискурса и у томе
види перспективу ове иницијативе.
Председник Европске мреже за
право и друштво, проф. др Андре
Жан Арно, поздравио је рад Фондације пружајући подршку у погледу обавештавања својих чланова и
других научника из француског говорног подручја о активностима
Фондације. Проф. др Јан Смитс
који руководи катедром за Европско приватно право на Правном
факултету Универзитета у Мастрихту је оценио напоре ове иницијативе као добро заслужени знак
признања Алану Вотсону и честитао је руководству Фондације на
изврсној интернет презентацији.
Проф. др Марко Петрак са Правног
факултета у Загребу истиче да му је
посебно драго што је проф. др
Сима Аврамовић, председник Фон-
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дације Алан Вотсон, поставио младе и перспективне студенте Ану
Батрићевић и Виктора Милосављевића за координаторе овог пројекта. Похвале Фондацији су упутили
и други истакнути научници, као
што су на пример проф. др Герхард
Тир (директор Института за римско право у Грацу и дописни члан
Аустријске академије наука), проф.
др Пол де Плесис (професор римс-
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ког права у Единбургу) и проф. др
Андреас Хелмис са Правног факултета у Атини. Поред тога, у Билтену
правне историје Правног факултета Универзитета у Генту објављена
је вест о електронским публикацијама Фондације уз позив за слање
истраживачких радова.
Фондација Алан Вотсон ће у својим даљим напорима настојати да
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окупи већи број истакнутих компаративиста и правних историчара, који ће заједничком снагом и
ентузијазмом да допринесу томе да
она постане водеће међународно
удружење за упоредноправне студије, историју државе и права, и
изучавање дифузије права у различитим социјалним просторима. n

Научни скупови у иностранству

П

10

рофесор Жика Бујуклић је учествовао од 24. до 29. септембра
2007. године на међународном конгресу правних историчара у организацији Société Internationale Fernand l`histoire des Droits de l`Antiquité
(SIHDA). Домаћин 51. заседања (која се традиционално одржавају сваке године у другој држави) био је
Правни факултет у Катанији (Сицилија), са темом Loi et droit dans le
gouvenement des société antiques:
administration, vie privée, justice. Током пет дана трајања конгреса узело је учешће преко 200 учесника, са
стотинак реферата, излаганих у пет

истовремених сесија. Професор
Жика Бујуклић је представио резултате својих истраживања у раду
под називом Il Foro Romano come
sfida per la ricerca moderna, који су
привукли пажњу присутних и
изазвали занимљиву дискусију. Из
Србије је учествовала и колегиница
из Новог Сада, професор Магдонла
Сич са радом Qualche osservazione
su fides e debitum publicum.
Овај еминентни научни скуп
омогућује окупљање правних историчара са свих континената, првенствено романиста, а његова полувековна традиција одржававања

Проф. др Жика Бујуклић на Међународном конгресу
правних историчара у Катанији

10

даје му посебан углед у научном
свету. Зборници радова са ових
конгреса Revue Internationale des
Droits de l´Antiquité (RIDA) су незаобилазна литература приликом изучавања античке правне историје.
GGG
Асистент Правног факултета Милош Живковић учествовао је у раду
округлог стола „Flexibilität der Grudpfandrechte in Europa“ која је у организацији Удружења немачких Pfandbrief банака (Verband Deutscher
Pfandbriefbanken, vdp) одржана у
Берлину 27. и 28. септембра 2007.
године. У раду овог округлог стола
учествују по један одабрани стручњак из области хипотекарног права
и права регистара непокретности
из сваке државе која је укључена у
истраживање, као и истакнути немачки стручњаци ангажовани од
vdp, између осталих и један од водећих професора и ко-аутор једног
од референтних немачких уџбеника
стварног права, професор Rolf Stürner. Асистент Живковић је представио раније припремљени Национални извештај за Србију, који је
прихваћен за објављивање у монографији са округлог стола чије издавање се очекује до краја године, и
учествовао у дискусији о даљем
раду овог округлог стола. Следећа
сесија округлог стола предвиђена је
за пролеће наредне године, с тема-
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ружења биће академик проф. др
Слободан Перовић, а Удружење ће
бити отворено и за пријем нових
чланова са територије држава из
окружења. Ово саветовање потврдило је још једном да су духовне и
емотивне везе између Републике
Србије и Републике Српске природне и да их треба даље снажити.
GGG

Учесници округлог стола „Flexibilität der Grudpfandrechte in Europa“

ма које се односе на положај хипотекарних поверилаца у поступку
намирења (вансудског и судског),
као и у стечајном поступку.

На међународној криминолошкој конференцији која је 10. и 11.
октобра одржана у Љубљани у организацији Друштва криминолога
Словеније и Факултета за варносне
веде проф. др Ђорђе Игњатовић
имао је национални реферат под називом Криминологија у државама
раније Југославије – случај Србије.
Том приликом, проф. Игњатовић

GGG
У Бања Луци, 5. и 6. октобра 2007,
у организацији Удружења правника
Републике Српске и Правног факултета у Бањој Луци, одржано је
четврто саветовање „Октобарски
правнички дани“ о теми „Изградња
и функционисање правног система“.
Саветовање је отворио академик
проф. др Рајко Кузмановић, док су
уводна излагања имали академик
проф. др Слободан Перовић и декан
Правног факултета Универзитета у
Београду проф. др Мирко Васиљевић. На саветовању је учествовало
око 600 правника из Републике Српске и Републике Србије, који су радили по катедрама (државноправна,
управноправна и радноправна област, грађанскоправна област, привредноправна и међународноправна област, кривичноправна област).
Са Правног факултета Универзитета у Београду, поред декана проф.
др Мирка Васиљевића, у раду саветовања учествовали су проф. др

11

Професор Игњатовић у друштву колега из
Словеније, Хрватске, БИХ и Македоније

Оливера Вучић и доц. др Владан
Петров, док је свој рад приложила и
асистент-приправник Бојана Чучковић. Осим доброг рада, лепог дружења и искреног гостопримства домаћина овог саветовања, остаће
упамћено да је овом приликом истакнута идеја да се оснује Удружење
правника Републике Србије и Републике Српске. Председник овог уд-

примљен је за почасног члана Словеначког удружења за криминологију. Истовремено, Факултет за варносне веде понудио је Правном
факултету у Београду предлог Уговора о сарадњи.
GGG
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Вања Бајовић, асистент приправник Правног факултета, присуствовала је међународном семинару
о Транснационалном организованом криминалу који је одржан у
Прагу, у периоду од 21 до 24 октобра 2007 године. Семинар је органитован од стране Универзитета Ван
Тилбург из Холандије и Чешког института за криминолошка и социолошка истраживања, а предавачи
су, између осталих били професор
Петрус ван Дјун (Petrus C. van
Duyne), са универзитета у Тилбургу,
Џон Спенсер (Jon Spencer), са
Универзитета у Манчестеру, Том
Вандер Бекен (Tom Vander Beken),
са Универзитета у Генту и многи
други.
GGG
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Доц. др Миодраг Јовановић је
као учесник програма Young Professionalс присуствовао 4. Светској
конференцији о федерализму, која
је од 5. до 8. новембра одржана у
Њу Делхију (Индија). У склопу
прирпема за тај скуп, присуствовао
је и регионалном, европском округлом столу о федерализму, који
је 13. и 14. октобра одржан у Салц-
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100

бургу (Аустрија). У оквиру учешћа
у овом програму, доц. др Јовановић
је заједно са коауторком из Индије,
Ансху Сривастава (Faculty of Political Sciences, New Delhi University),
написао рад на тему How Important
is Language Policy as a Tool of Conflict
Regulation – The Cases of Serbia and
India, који ће накандно бити објављен у посебној конференцијској
публикацији.
GGG
У периоду од 12. до 16. новембра
2007. године, асистент Ивана Крстић присуствовала је семинару на
тему „Европска унија и људска права – њихова унутрашња и спољна
димензија“, у организацији Центра
за унапређење курикулума на факултетима (Curriculum Resource
Centar) из Будимпеште. Семинару
су присуствовали млади научници
из региона, који учествују у извођењу наставе на предмету Људска права. Асистент Крстић упознала је све присутне са реформом
која је успешно започета на нашем
факултету у виду организовања посебних курсева, правне клинике из
области избегличког права и права
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азиланата, студентских такмичења
из наведене области. На крају семинара, библиотеци Правног факултета поклоњене су четири најновије књиге из области Људских
права, као мали допринос успешном наставку започетих реформи.
GGG
У оквиру реализације пројекта
демократске парламентарне праксе
у организацији East-West Institute
(EWPPP) из Амстердама, Европског покрета у Србији (ЕПУС) из
Београда и у сарадњи са Центром
за људска права (HRC) из Тиране, а
у оквиру пројекта „Законодавство
и грађани: јачање демократских
институција и цивилног друштва
у земљама западног Балкана“, 1516. новембра одр\ана је регионална
конференција у Тирани. На конференцији, Проф. Стеван Лилић учествовао је као експерт делегације из
Србије.
GGG
Проф. др Бранко Лубарда учествовао је 19. и 20. новембра 2007.
године на науцном скупу на Универзитету у Антверпену посвеценом развоју социјалног дијалога у
Европској унији и Југоистоцној Европи. Изложио је рад под насловом
Развој социјалног дијалога у Србији
и активно учествовао у дебати о
тенденцијама у развоју социјалног
дијалога на европском нивоу.
GGG

Доц. др Миодраг Јовановић и Ансху Сривастава
на Конференцији у Њу Делхију
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Проф. др Бранко Лубарда учествовао је 21. новембра 2007. године
на научном скупу у Бриселу посвећеном Достојанственој флексигурности (Decent Flexicurity), уз
учешће професора радног права и
социјалне сигурности са универзитета у Страсбургу, Антверпену, Паризу II, Мадриду, Утрехту, Олденбургу, Београду, и учешће експерата
Европске комисије. Професору Лубарди је организатор поверио Увод-
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но излагање о Саопштењу Европске
комисије из 2007. године Заједнички
принципи о флексигурности. Уводно
излагање, са одређеним критичким
запажањима, послужило је за веома интересантну и живу дискусију
о будућности Европског социјалног модела у условима глобализације, нових технологија, старења
становништва, што ће бити објављено у Зборнику радова.
GGG
Од 26. до 29. новембра 2007. године проф. др Сима Аврамовић је,
у својству сталног члана Панела експерата за верске слободе OECD/
ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), присуствовао заседању овог тела на маргинама XV годишње Министарске
конференције ОЕБС-а, која се одржавала у Мадриду. Том приликом
је Министарској конференцији презентиран завршни текст документа
од стотинак страна, који је Панел
експерата припремио на састанцима у Толеду у марту и у Бечу у јулу
2007. године, под називом Toledo
Guiding Principles on Teaching about
Religions and Beliefs in Public Schools.
По усвајању од надлежних тела, документ ће бити упућен свим земљама чланицама ОЕБС-а, као скуп
принципа којима се законодавци
могу руководити при уређивању
верске наставе у државним школама на неконфесионалној основи.
Ипак, овим документом се не даје
предност таквом начину организовања верске наставе у односу на
конфесионалну верску наставу, која је за сада још увек у већем обиму
заступљена у правним системима
земаља чланица ОЕБС-а. У раду
овог Панела учествују најистакнутији стручњаци и универзитетски
професори из Европе и САД за област верских права и слобода.
GGG
Професори Правног факултета
проф. др Гашо Кнежевић, проф. др

Проф. др Сима Аврамовић на заседању Панела експерата
за верске слободе OECD-а у Мадриду

Драгор Хибер и доц. др Владимир
Павић учествовали су у периоду од
29. и 30. новембра 2007. године у раду међународне конференције XV
Хрватски дани арбитраже и мирења
у организацији Сталног изабраног
судишта при Хрватској господарској
комори, Хрватске арбитражне удруге и Центра за мирење. Том приликом проф. др Драгор Хибер и доц.
др Владимир Павић изложили су реферат на тему Arbitration Facing
Criminal Matters.
GGG
Професор Правног факултета
Драгор Хибер и асистент Милош
Живковић учествовали су у раду
међународне
конференције
„Стварноправна уређења транзицијских земаља – стања и перспективе“, која је одржана у Загребу,
Хрватска, 29. и 30. новембра 2007.
године. Конференција је окупила
правне теоретичаре и практичаре
који се, у региону југоисточне Европе, посебно баве проблематиком
стварног права, прецизније изменама које овај део грађанског права
трпи у процесу транзиције од социјалистичког ка тржишном и ин-

дивидуалистичком моделу друштвеног и државног уређења. Поред
учесника Конференције из Хрватске, реферате су имали и учесници
из Србије, Босне и Херцеговине,
Аустрије, Словеније, Словачке, Немачке, а било је и реферата о праву
Бугарске и Румуније. Професор
Хибер представио је свој реферат
на тему „Актуелне дилеме у вези
приватизације и денационализације грађевинског земљишта у Републици Србији“, док је асистент
Живковић имао излагање на тему
„Ново хипотекарно право у Републици Србији“. Оба реферата изазвала су пажњу учесника скупа и дискусију током које је истакнуто да су
проблеми с којима се суочава Србија веома слични проблемима које
у области стварноправног уређења
имају и друге земље региона. Професор Хибер и асистент Живковић,
заједно с професором нашег Факултета Гашом Кнежевићем који је
у Загребу учествовао у раду стручног скупа из области арбитражног
права, посетили су током свог боравка и Правни факултет у Загребу, где их је примио декан проф.
Јосип Крегар. n
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Научни скупови у земљи

О

14

д 28. до 30. септембра 2007. године, у Сремским Карловцима, Сремској Митровици и Београду, у организацији Друштва за
античке студије Србије одржан је
међународни скуп под називом „Европске идеје, античка цивилизација
и српска култура“. Међу више од
педесет референата из десетак земаља своје реферате изложило је и
троје наших колега. Другог дана
скупа, у Сремској Митровици,
проф. др Сима Аврамовић изложио је предавање на тему „Атински корени савремених процесних
принципа“, а доцент др Војислав
Станимировић говорио је на тему
„Терминологија мираза као оглед о
страним утицајима на његов развој у Србији“. Последњег дана скупа
који је одржан у просторијама клуба Forum Romanum на Правном факултету Универзитета у Београду
свој реферат „Живот и рад Веселина Чајкановића током Првог светског рата“ поднела је управница
наше библиотеке, др Светлана Мирчов.
GGG

У оквиру реализације пројекта
„Улога судске власти у примени законодавства“, у организацији Удружења Правници за демократију и
Друштва судија Србије, 1. октобра
2007. г. на Правном факултету у
Београду одржана је стручна јавна
расправа на тему ,,Застарелост –
инструмент против правде?“. У оквиру теме представљени су случајеви „Пахомије“, „Иларион“ и други.
У расправи су учествовали кривичари и заступници људских права који су говорили о сврси, злоупотреби института застарелости
од стране судова у тзв. осетливим
случајевима и могучностима отклањања последица некажњивости.
Проф. Стеван Лилић је у расправи
учествовао у својству модератора.
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Са стручне расправе на тему „Застарелост – инструмент против правде?“

Тим поводом, објављен је и посебан
тематски број часописа Lex Forum.
GGG
У организацији Удружења Правници за демократију и Друштва судија Србије, у оквиру пројекта
„Улога судске власти у примени законодавства“, 19. октобра 2007. г.
на Правном факултету у Београду
одржана је јавна дебата на тему
„Одговорност јавних функционера
(случај министра В. Илића)“.
На расправи, експерти међународног и управног права, заједно са
представницима Комитета правника за људска права представили су
појам јавне личности у пракси Европског суда за људска права, и
указали на неадекватну примену
овог стандарда од стране домаћих
судова у вези са степенима толеранције које морају да имају када се
о њима говори. У расправи, проф.
Стеван Лилић је учествовао у својству модератора. Тим поводом, објављен је и посебан тематски број
часописа Lex Forum.

GGG
У оквиру пројекта „Улога судске
власти у примени законодавства“,
Удружење Правници за демократију и Друштво судија Србије, 2.
новембра 2007. г. на Правном факултету у Београду су организовали јавну дебату на тему „Злочин
мржње/Говор мржње“.
Том приликом, експерти међународног права за област људских
права, заједно са представницима
невладиног сектора указали су на
недостатке везане за правни систем
Србије и његову примену од стране
судова при кажњавању и тумачењу
појма говора мржње у циљу остварења пуне заштите од злочина мржње. Проф. Стеван Лилић је у дебати
учествовао у својству модератора.
GGG
У оквиру швајцарског програма
подршке општинама (MSP – Municipal Support Program) у Београду је
8-9. новембра 2007. одржана радио-
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ница на тему „Локална демократија“, на којој су учествовали правни тимови из Србије и Швајцарске,
предвођени проф. др Стеваном Лилићем као и представници партнерских општина.
Првог дана радионице, представници партнерских општина презентирали су проблеме са којима се
сусрећу у организацији и функционисању општинске управе, док је
другог дана проф. Стеван Лилић
имао презентацију на тему „Стање
и перспективе електронске управе
у Србији“ у power-point формату.
GGG
У организацији Правног факултета и Криминолошке секције Српског удружења за кривично правну
теорију и праксу на Факулету је 15.
новембра 2007. године одржан
Округли сто на коме је представљен
Зборник „Стање криминалитета у
Србији и правна средства реаговања
– I део“. Зборник је настао као резултат двогодишњег рада сарадника
на истоименом петогодишњем
пројекту (руководилац проф. др
Ђорђе Игњатовић) који финансира
Министарство за науку Србије. У
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раду округлог стола је учествовало
више од 40 представника науке (са
више факултета и института из
Београда), највиших правосудних
институција (Врховни суд Србије,
Окружни суд, Републичко јавно
тужилаштво, представници МУП
Србије, као и неколико чланова
Адвокатске коморе. Скуп је поздравила продекан за науку Правног факултета проф. др Љиљана Радуловић, а затим су аутори прилога у
Зборнику укратко представили
резултате до којих су у досадашњем
раду на Пројекту дошли.
После дискусије у којој је учествовала већина присутних формулисани су следећи закључци: 1. потребно је да правни акти из кривичне
области буду примерени нашим
приликама; 2. нужна је координација
свих субјеката у поступку доношења
закона; 3. указано је на проблем
неусаглашености
кривичних
статистика и неопходност изградње
јединственог
модела
праћења
криминалитета; 4. време је да се
прекине са притисцима на правосуђе (без обзира од кога долазе);
5. у медијским извештајима о притварању осумњичених лица мора се
више уважавати претпоставка
невиности; и 6. истакнут је захтев да
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се наука више ангажује у решавању
проблема праксе сузбијања криминалитета.
GGG
Након успешно завршеног пројекта „Улога судске власти у примени законодавства“, у оквиру кога је
одржано пет стручних јавних расправа на Правном факултету у
Београду, у организацији Удружења
Правници за демократију у сарадњи са Друштвом судија Србије,
а уз подршку Фонда за отворено
друштво, 22. новембра 2007. у Медија Центру, одржана је Конференција за штампу под називом „Судска власт и примена права“.
На Конференцији су презентирани резулатити пројекта, а нарочито публикација часописа Lex
Forum са сваком од тема које су
биле обрађене, анализиране и систематизоване на стручним јавним
расправама, и веб сајт.
Том приликом, проф. др Стеван
Лилић, професор Правног факултета у Београду и председник Удружења Правници за демократију,
учествовао је у својству модератора и, између осталог, истакао да је
функционисање судова у последње
време стављено у жижу јавности
захваљујући бројним тзв. осетљивим случајевима (нпр. случај Пахомије и Иларион). Према речима
професора Лилића ефикасна имплементација права од стране судске
власти кључни је елемент остваривања владавине права, а у ширем
контексту и демократије у Србији.

15

GGG

Округли сто на тему „Стање криминалитета у Србији
и правна средства реаговања“

Асистент Правног факултета
Милош Живковић учествовао је у
раду једнодневног стручног скупа
посвећеног представљању нацрта
Законика о својини и другим стварним правима, који се у организацији немачког Друштва за техничку сарадњу GTZ одржао у Београду
23. новембра 2007. године. Нацрт
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Законика о својини и другим стварним правима израдила је радна
група Министарства финансија у
периоду од 2003. до 2006. године.
Скуп су отворили и поздравили
Министар правде у Влади Републике Србије Душан Петровић и председница Врховног суда Србије Вида
Петровић Шкеро, као и представници немачке амбасаде и организације GTZ. Повод одржавања представљања нацрта овог Законика је
појављивање публикације у којој је,
на српском и немачком језику,
објављен текст Нацрта са уводним
белешкама др Томаса Мајера, руководиоца канцеларије GTZ за правну реформу у Србији и проф. др
Владимира Водинелића, руководиоца радне групе, као и са анализом
коју су 2006. године припремили др
Улрих Дробниг и др Криста ЈеселХолст из Макс Планк института из
Хамбурга. Скупу је присуствовало
око 200 правника, пре свега из реда
судија и практичара. Као један од
аутора наведеног нацрта Законика,
асистент Живковић имао је излагање на тему Права обезбеђења. Том
приликом асистент Живковић је
представио три дела Нацрта, која
се односе на право залоге, право
реалног дуга и друга права обезбеђења, који заједно представљају
трећину укупних одредби овог
Нацрта. Осим чланова радне групе
(излагали су проф. др В. Водинелић, проф. др З. Стефановић, др З.
Ивошевић, потпредседница Врховног суда Србије Љубица Милутиновић и судија тога суда Снежана
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Андрејевић и асистент Живковић)
излагања су имали и проф. др Фогел-Клаусен и др Томас Мајер, а налазе својих анализа Нацрта представили су др Криста Јесел-Холст и
проф. др Петар Симонети. Имајући
у виду генерално позитивне оцене
изречене у наведеним анализама,
као и политичку спремност да до
усвајања Законика у постојећој или
сличној форми дође у сразмерно
блиској будућности коју је исказао
министар Петровић, у предстојећем
периоду се може очекивати интензивна стручна дискусија о понуђеним законским решењима.
GGG
У оквиру пројекта спровођења
Националне стратегије реформе
правосуђа у Србији, у организацији Правосудног Центра за обуку
и стручно усавршавање у сардњи
са Министарством правде Републике Србије, 27. новембра 2007. у
Палати Србије одржана је јавна
расправа и презентација Нацрта Закона о заштити података о личности.
Расправи су присуствовали чланови радне групе који су радили на
припреми Закона, експерти Савета
Европе, представници медија и
бројних невладиних организација,
између осталих, и проф. др Стеван
Лилић, председник Удружења Правници за демократију.
У дискусији, проф. Лилић је указао на значај постојања Закона о
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заштити података о личности и рекао да се од Србије у овом тренутку
очекује да што пре регулише област
заштите података о личности, као
и да оствари успешну имплементацију.
GGG
У периоду од 29. октобра до 2.
новембра у Београду је одржан сертификовани семинар под називом
„Тржишта капитала Југоисточне
Европе: регулатива и усаглашеност“ у организацији FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) и
ICMА центра Универзитета у Редингу (ICMA – International Capital
Markets Association), а у сарадњи са
Међународном финансијском корпорацијом (IFC) и Београдском
банкарском академијом. FINRA је
највећа невладина регулаторна институција за све фирме које се баве
хартијама од вредности на тржишту САД, са готово 70 година искуства у САД и широм света.
Учесници семинара стекли су
увид у кључне аспекте тржишта капитала у погледу функционисања
тржишта, обављања трговине, а нарочито о значају регулативе и заштити инвеститора. На семинару
су предавали истакнути предавачи
из земље и иностранства, представници домаћих регулаторних тела, а
један од гостујућих предавача на
овом семинару била је и мр Татјана
Јованић. n

Студијски боравак у иностранству

М

р Горан Георгијевић, асистент
Правног факултета у Београду проводи школску 2007/2008 на
Правном факултету у Бордоу у оквиру издраде своје докторске дисертације. Он је недавно по одобрењу свог ментора професора
Philippe Delmas Saint-Hilaire-а от-
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почео редакцију своје докторске
расправе. У исто време асистент
Георгијевић држи у школској
2007/2008 студентима прве године
Правног факултета у Бордоу вежбе
из Увода у право и Породичног
права. На недавно одржаним изборима на Правном факултету у Бор-

доу асистент Георгијевић је изабран
за представника доктораната у једиственом телу Савета докторских
скола поменутог факултета са 37
гласова од укупно 52. Задатак представника је застита финансијских и
других интереса доктораната Правног факултета у Бордоу. n
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Гости на предавањима

Проф. др Елиезер Папо на предавању у амфитеатру V

2.

октобра 2007. године др Елиезер Папо са Универзитета Давид Бен Гурион у граду Дар Шева,
Израел одрзао је предавање на тему
О основним обележјима јеврејског
права. Предавање је одржано у оквиру часова из предмета Увода у
право проф. др Будимира Кошутића. Излагање је изазвало велико
интересовање наших студената који су поставили велики број питања нашем уваженом госту.

свету за област пореског права, боравио је у Београду у периоду од
28. октобра до 1. новембра 2007. године. Том приликом, 31.10.2007. године у 9 часова, одржао је на енг-

леском језику за студенте Правног
факултета Универзитета у Београду на часовима из Јавних финансија и финансијског права предавање на тему: „Вишеструка улога
закона о порезу на доходак. Разликовање између актуелних пореских
одредаба, пореских расхода садржаних у порезу на доходак и одредаба
којима се унапређују други закони“.
На почетку предавања проф. Кревер је истакао да би порез требало
да се плаћа у складу са принципом
способности плаћања, те да правичност представља стандард за
одмеравање разлика у опорезивању. Како је даље излагање посветио расходима садржаним у пореским одредбама, проф. Кревер је
указао да прописивањем одређених
пореских олакшица држава de facto
преузима алокативну функцију тржишта доносећи одлуке „шта ће се
производити, колико и за кога“.
Одредбе актуелних српских пореских прописа биле су анализиране у
дискусији са студентима након
предавања, при чему је проф. Кре-
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9. октобра 2007. године у организацији Правног факултета и Амбасаде Краљевине Холандије У амфитеатру Радомир Лукић на Факултету
предавање на тему Why I believe in
Europe одржао је Franciscus C.G.M.
Timmermans, Министар за европска питања Холандије.
GGG
Рик Кревер, професор Универзитета Монаш у Мелбурну, Аустралија, један од водећих експерата у

Министар за европска питања Холандије на предавању у амфитеатру V
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вер већину постављених питања
оценио зрелим. Предметни професори, др Дејан Поповић и др Гордана Илић-Попов, као и асистенти мр
Милош Милошевић и мр Даница
Тасић присуствовали су предавању.
Професор Дејан Поповић је све
време током излагања проф. Кревер обезбеђивао превод са енглеског на српски језик, као и са српског на енглески језик, док је само
предавање имало изузетан значај
за студенте који су овом приликом
показали интересовање за сложену
област пореског права.
Професор Рик Кревер је редовни професор при Катедри за пословно право и порезе и директор
Института за пореско право и пореску политику Универзитета Монаш у Мелбурну. Члан је Саветодавног комитета Владиног пројекта
Комонвелта за унапређење пореског система и предавач на специјалистичким студијама у Пореској
управи Аустралије и Управи за трезор Аустралије.
Члан је Сталног научног комитета Међународног пореског удружења и међународни истраживач
при Центру за опорезивање пословања Универзитета Оксфорд.
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Проф. др Рик Кревер и колеге са предмета Пореско право нашег Факултета

Консултант је Светске банке, Међународног монетарног фонда и
Азијске банке за развој, као и многобројних међународних организација које пружају финансијску помоћ министарствима и пореским
управама у великом броју земаља,
укључујући Вијетнам, Летонију,
Кину, Нови Зеланд, Источни Тимор
и др.

Гостујући је професор Правног
факултета Универзитета Харвард,
Универзитета Еразмус у Ротердаму,
Правног факултета Озгуд Хол у Торонту, Државног универзитета Сан
Хозе и Универзитета за економију
и пословну администрацију у Бечу.

Судија Татјана Безмаревић-Јанић са студентима
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Студентима треће године који похађају предавања из судске психологије код Доц. др Наташе Делић,
8.11.2007. године судија Првог Општинског суда у Београду, Татјана
Безмаревић-Јанић је одржала предавање на тему Оцена веродостојности исказа сведока и вештака.
GGG
У оквиру наставе из премета људска права, а у склопу активности
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аспеката ове проблематике али и
кроз искрен и непосредан дијалог
студенти су врло конкретно ширили своја сазнања и заједно са професорима разбијали стереотипе и
предрасуде које су пре свега у међународној али и домаћој јавности
присутне по овом питању. Правнички дух посебно је заинтригирало питање правне проблематике
једностраног проглашења независности које је такође, у границама
које је време допуштало, обрађено
у оквиру предавања.
GGG
19. новембра 2007. године у Конференцијској сали Правног факултета у оквиру Стручне групе за европско право организовано је
предавање на тему Заштита социјалних права у Савету Европе на
којем су говорили Régis Brillat, извршни секретар Европске социјалне повеље, Никитас Алипрантис,
професор
Демокритовог
универзитета у тракији и Универзитета Робер Шуман у Стразбуру и
члан Европског комитета за социјалн права савета Европе и JeanFrançois Akandji-Kombe, декан

Међународне конференције „Косово и Метохија као глобални проблем“ заједничко предавање о дисолуцији
претходне
Југославије
одржали су проф. др Раџу Томас са
Милвоки Универзитета у Висконсину, САД и проф. др Владан Јончић са нашег Факултета. Ово веома
занимљиво предавање одржано је у
предвечерје почетка саме међународне конференције 14.11.2007. у
просторијама семинара 425 који је
осим домаћим студентима био испуњен и младим колегама из региона али и других европских земаља
који су поводом конференције боравили у Београду. Присутни су
имали прилику да се из прве руке
упознају са карактером процеса
који су променили политичку карту Балкана али и целе Европе. Кроз
разложно сагледавање различитих

Правног факултета у Кану у Француској.
GGG
21. новембра 2007. године гост
Правног факултета био је JeanFrançois Akandji-Kombe, декан Правног факултета у Кану у Француској,
који је у Конференцијској сали Правног факултета одржао је предавање
на тему „Забрана мучења и нечовеч-

19

Jean-François Akandji-Kombe, декан Правног факултета у Кану у Француској у
посети нашем Факултету
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ног и понижавајућег поступања према европској конвенцији о заштити
људских права и основних слобода“.
Након предавања и дискусије, господин AkandjiKombe је публику
упознао са радом Летње школе људских права коју организује Правни
факултет у Кану и са могућностима
за упис наших студената (који говоре француски или енглески језик) у
ту школу.
GGG

У оквиру сарадње између Правног факултета и Трговинског суда
у Београду, др Моника Милошевић је 22. новембра водила студенте у Трговински суд. Студенте
је сачекала Љиљана Главонић, судија Трговинског суда и Катарина
Пецић-Илић, стручни сарадник
Трговинског суда. Оне су упознале
студенте са суђењима које ће слушати тог дана, а затим их распоредиле по судницама. Студенти су
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имали прилику да поред праћења
суђења разговарају са судијама о
проблемима судске праксе.

али и о изазовима који се пред
нашу државу постављају и које треба решити у наредном периоду.

GGG

GGG

23.11.2007. године и 30.11.2007.
године студенти треће године који
похађају предавања из судске психологије код Доц. др Наташе Делић
присуствовали су суђењу у Посебном одељењу Окружног суда у
Београду (Специјалном суду).

30. новембра је на предавањима
из грађанског процесног права код
др Монике Милошевић, гостовала
Ивана Рацковић, адвокат из адвокатске канцеларије Карановић Николић, у оквиру сарадње коју је
Правни факултет остварио са овом
адвокатском канцеларијом.
Ивана Рацковић је одржала предавање на тему „Претходно испитивање тужбе и припремање главне расправе“, посебно обраћајући
пажњу на то како адвокати поступају када код њих дође странка и
тражи да адвокат у њено име напише тужбу или одговор на тужбу.
Студенти су имали прилике да се
упознају са проблемима са којима
се сусрећу адвокати у парничном
поступку. n

GGG
Др Славољуб Царић, агент Србије пред Европским судом за људска права, гостовао је 27. новембра
2007. године на Правном факултету у Београду, у оквиру редовних
вежби из предмета Људска права.
Том приликом, господин Царић
упознао је студенте са процедуром
и условима прихватљивости пред
овим међународним телом, као и о
пресудама донетим против Србије,

Општи семинар

С

астанак Општег семинар 2. октобра 2007. године био је посвећен књизи проф. др Драгице
Вујадиновић: Политичка филозофија Роналда Дворкина, изд. Центра за публикације Правног факултета Универзитета у Београду. У
конференцијској сали, уз присуство великог броја поштовалаца
Општег семинара и гостију о књизи су говрили др Жарко Пуховски,
редови професор Филозофског факултета у Загребу, др Ненад Димитријевић, редовни професор ЦЕУ у
Будимпешти, др Лино Вељак, редовни професор Филозофског факултета у Загребу и ауторка. Они
су истакли да књига професорке
Вујадиновић представља један лепо
и учено писан монографски рад.
Посвећена је делу Роналда Дворкина, теми која код нас није много обрађивана, поготову не с филозоф-
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Са састанка Општег семинара посвећеног књизи проф. др Драгице Вујадиновић
Политичка филозофија Роналда Дврокина
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ског и политиколошког становишта,
за које се ауторка определила. Посебно је истакнута темељна теоријска образованост и компетентност
ауторке. Њена књига је научно акрибична, информативна, опремљена одговарајућом апаратуром и документацијом, која ће корисно
послужити сваком ко се буде занимао за идеје Роналда Дворкина. Након уводних излагања вођена је
расправа у којој су учествовали наставници Факултета, који су ову
књигу професорке Вујадиновић
препоручили нашој стручној и широј јавности.

Са презентације књига проф. др Стевана Ђорђевића
Увод у међународно право и Дипломатско и конзуларно право

важна питања међунродног права
и дипломатског и конзуларног права, тако да његове књиге представљају вредан допринос нашој
међународноправној науци.
Овом приликом Управа Факултета и Управа Општег семинара
обележили су 80 година живота и
50 година рада проф. др Стевана
Ђорђевића на београдском Правном факултету. Декан Факултета,
проф. др Мирко Васиљевић је уручио професору Ђорђевићу захвалницу и пригодан поклон, а проф.
GGG
На састанку Општег семинара
одржаном 9. октобра 2007. године у
препуном амф. „Слободан Јовановић“ представљене су књиге проф.
др Стевана Ђорђевића Увод у међународно право и Дипломатско и
конзуларно право (коаутор проф.
др Мидраг Митић) у веома успелом
издању Центра за публикације нашег Факултета. О књигама су говорили проф. др Миленко Крећа,
проф. др Родољуб Етински и Владислав Јовановић, амбасадор у пензији. Они су закључили да је професор Ђорђевић методолошки
коректно сакупио и на једном месту успешно обрадио актуелна и

др Јовица Тркуља говрио је о његовом животном путу, личности и
професионалном раду. Закључено
је да би на сличан начин Факултет
требало да обележи годишњице
својих најстаријих и угледних професора.

21

GGG
Управа Фонда „Миодраг Јовичић“, који је основан 2000. године
са циљем да очува успомену на академика Миодрага Јовичића и унапреди изучавање научних области
којима се он бавио, заједно са Општим семинаром организовао је
свечано уручивање награде за 2007.
годину проф. др Маријани Пајванчић, редовној професорки Правног
факултета Универзитета у Новом
Саду. Свечаност је одржана 16. октобра 2007. године на Правном факултету Универзитета у Београду
(у конференцијској сали). Том приликом проф. др Маријана Пајванчић је одржала предавање на тему:
„Процедура као инструмент уставне државе“.
GGG
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у оквиру циклуса
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Са састанка Општег семинара посвећеног
професору Радомиру Лукићу

22

Легенде Београдског универзитета,
који води Марија Вранић-Игњачевић, организовала је изложбу и серију предавања о проф. др Радомиру Д. Лукићу. Управа општег
семинара је помогла овај пројекат
тако што су проф. др Будимир Кошутић и проф. др Јовица Тркуља
били консултанти а десетак наших
професора предавачи у циклусу
предавања које је окончано на Правном факултету. Предавања су одржана на следеће теме:
– 1.11.2007. године – „Успомене
на професора колегу и пријатеља Радомира Лукића“ (проф.
др Обрад Станојевић, проф. др
Момир Милојевић, проф. др
Ратко Марковић, проф. др
Здравко Гребо и проф. др Јовица Тркуља),

– 8.11.2007. године – „Филозофија права у делу Радомира Д.
Лукића“ (проф. др Данило
Бста и проф. др Јасминка Хасанбеговић),
– 15.11.2007. године – „Теорија
права академика Лукића“
(проф. др Милијан Поповић,
проф. др Будимир Кошутић и
проф. др Радмила Васић),
– 22.11.2007. године – „Социологија и политичка теорија у
делу академика Лукића“ (академик Драган Вукчевић, академик Коста Чавошки, проф.
др проф. др Михаило Поповић и Југослава Станковић,).
Овај циклус је окончан 29. новембра 2007. године на Правном
факултету Универзитета у Београду у амфитеатру V који носи име
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професора Лукића са темом: „Радомир Лукић – самимм собом“. Организатори су желели да након речи
које су о професору Лукићу изрекли његови ученици и сарадници,
омогуће да се поново у амфитеатру
В где деценијама држао предавања
чује његова реч ивиди његов лик.
Наиме, прво је емитован део предавања који је професор Лукић одржао на Коларчевом универзитету
28. јануара 1966. године на тему „Да
ли је право наука“ и ТВ-интервју
професора Лукића који је дао ТВ
Београд 1981. године у основној
школи у Милошевцу. Ова свечана
седница Општег семинара окончана је отварањем изложбе о проф.
др Радомиру Лукићу која је отворена у библиотеци нашег Факултета.
Изложбу је припремила Марија
Вранић-Игњачевић а отворио ју је
декан Мирко Васиљевић. n

Факултетски живот

П

рви мастер радови одбрањени
су на Правном факултету Универзитета у Београду 17.октобра
2007.године. Кандидат, дипломирани правник Небојша Вулић обранио је мастер рад под називом

22

„Повреде правила међународног хуманитарног права у агресији НАТО
пакта на СР Југославију“, пред комисијом у саставу: проф. др Миленко Крећа, председник комисије
и проф. др Владан Јончић, члан ко-

мисије. Ментор је био проф. др
Владан Јончић. Истог дана, пред
истом комисијим, кандидат, дипломирани правник Марко Јовановић
одбранио је мастер рад под називом „Улога арбитражног суда у ре-

100

90

80

70

60

50

40

30

шавању спорова између држава и
недржавних ентитета“. Ментор је
био проф. др Миленко Крећа.
GGG
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лентина Цветковић за сарадника у
настави за научну област Римско
право, а Урош Новаковић за сарадника у настави за научну област
Породично право. n

Међународна сарадња

З

ахваљујући иницијативи проф.
др Зорана Стојановића, сасвим
је извесно да ће Правни факултет
остварити плодну сарадњу са градом Родосом, а да ће у најскорије
време мећу полазницима специјалистичких студија из кривичног
права које наш Факултет траба да
организује бити укључене и колеге
са Родоса. Наиме, проф. др Зоран
Стојановић је у новемрбу месецу
боравио у граду Родосу (Грчка) где
је 17. новембра одржао семинар из
кривичног права за полазнике специјалистичких студија, као и за ширу публику. Том приликом, испољено је велико интересовање од
стране грчких правника (пре свега
адвоката) за специјалистичке студије из кривичног права које би
требало да организује наш Факултет. Представници града Родоса су

23
Градоначелник Родоса госп. Hatziefthymiou додељује проф. Стојановићу
повељу „Пријатељ Родоса“
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изразили спемност да у сваком погледу помогну у организацији дела
наставе која би се држала на Родосу.
Осим одржаног семинара чија
тема је била Школе и тенденције у
модерном кривичном праву, проф.
Стојановић је, на позив градских
власти, учествовао и у другим културним догађајима где је био најсрдачније приман уз нарочито уважавање нашег Факултета и наше
земље. Додељена му је од стране
градоначелника Родоса, на посебно
уприличеној свечаности, титула
„Пријатељ Родоса“. n
Градоначелник Родоса госп. H. Hatziefthymiou, председник Скупштине града проф.
М. Консолас, проф. П. Харитос и учесници Семинара са проф. Стојановићем

Награде и признања

П

рофесорке нашег Факултета,
др Марија Драшкић и др Оливера Вучић, изабране су недавно за
судије Уставног суда Републике Србије. Овај избор представља велико
признање за њихов дугогодишњи
научни рад и истраживање и, могло би се рећи, круну њихове досадашње каријере. С друге стране,
њихов избор представља и својеврсно признање нашем Факултету,
јер су се међу десет изабраних судија Уставног суда нашла чак два
представника нашег колектива. n
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Нови курсеви на Факултету

У

организацији Правног факултета Универзитета у Београду
и Мисије ОЕБС у Србији од 16. до
26. октобра у просторијама нашег
факултета одржан је курс „Закон,
законодавство и законодавна политика“. Курс је изазвао велико интересовање, а међу укупно 40 полазника било је 24 студента друге,
треће и четврте године Правног
факултета, као и 16 дипломираних
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правника и последипломаца. Они
су током двонедељног програма
имали прилику да се ближе упознају са многим питањима из области законодавства, као што су: појам
закона, законодавна политика, поступак доношења закона у Народној
скупштини, ступање закона на снагу, улога извршне власти у примени
закона, тумачење закона и пробле-

матика усклађивања права Србије
са правом Европске уније.
У извођењу наставе на Курсу учествовало је девет предавача, пет са
Факултета и четири гостујућа. Гостујћи предавачи су били проф. Вилијам Нилсон (Универзитет у Викторији, Канада), проф. др Маријана
Пајванчић (Правни факултет Универзитета у Новом Саду), проф. др
Ирена Пејић (Правни факултет
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(судница) Правног факултета одржан је курс из области америчког
пословног права на енглеском језику. Предавач је угледни амерички
професор и адвокат Том Џерсилд.
На курсу су обрађиване теме корпоративног управљања, конзорцијума
и других облика повезивања привредних друштава, право страног
улагања као и начини решавања
привредних спорова, укључујући
арбитражу. Курсу се подазвао велики број наших студената и пиоследипломаца, који су по завршеном курсу учесници добили
одговарајући сертификат.
GGG

Додела сертификата полазницима курса
Закон, законодавство и законодавна политика

Универзитета у Нишу) и доц. др
Тања Мишчевић (директор Канцеларије за придруживање ЕУ Владе
Републике Србије). Предавачи са
нашег факултета били су проф. др
Радмила Васић (управник курса),
доц. др Горан Илић, доц. др Владан
Петров, асистент мр Светислава
Булајић и асистент мр Марко Станковић. По завршетку курса уручени су сертификати полазницима
који су га успешно похађали. С обзиром на то да се за Курс пријавило
готово троструко више кандидата

него што је могло да буде примљено (око 100) и да је Курс приликом
евалуације од стране полазника добио највише оцене, надамо се да ће
се континуирано одржавати и наредних година.
GGG
У периоду од 17–25. октобра
2007. године у амфитеатру VIII

У периоду од 22–26. октобра
2007. године у конференцијској
сали Правног факултета одржан је
курс на тему Introduction Into the
European Union Law. Овај курс
Правни факултет Универзитета у
Београду, је организовао у сарадњи
са Центром за право Европске
уније и Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit
e.v. Предавачи су били угледни
професори из Немачке, Dr. Friedemann Kainer i Dr.h.c. Helmuth
Schroeter. n
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Полазници курса Introduction Into the European Union Law
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Темпус пројекат

29.
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11. 2007. године у Конференцијској сали нашег Факултета одржана је презентација
нових дипломских академских студија Мастер европских интеграција, припреманих у оквиру ТЕМПУС ПОГЕСТЕИ пројекта на којем
су поред нашег Факултета учествовали и правни факултети из Ниша,
Новог Сада, Марибора/Словенија
(grant holder), Европски универзитет Виадрина, Правни факултет –
Франкфурт/Немачка; Универзитет
Инсубриа, Правни Факултет – Комо/Италија; Универзитет у Салцбургу, Правни факултет – Салзбург/Аустрија; Универзитет у
Трсту, Факултет политичких наука
– Трст/Италија; Институт за етничке, регионалне и социолошке
студије – ICERS/Словенија; Институт за етничке и регионалне студије – ISCOMET.
Договорено је да настава на овом
програму почне 15. фебруара 2008.
године и траје до 15. фебруара 2009.
године. Наставу на енглеском језику држаће професори Правног
факултета Универзитета у Београду,
у сарадњи с гостујућим предвачима
из Конзорцијума европских фа-

Са презентације нових дипломских академских студија
Мастер европских интеграција

култета. Студенти ових Мастер
студија имаће шансу да добију
стипендију за двонедељни боравак
на једном од престижних европских
факултета из Конзорцијума. Упис
на Дипломске академске студије –
Мастер европских интеграција – за
прву генерацију зимски семестар
2007/2008. и летњи семестар

2008/2009. године, траје до петка
25. јануара 2008. године.
На скупу су говорили проф. др
Силво Деветак са Универзитета
у Марибору испред носиоца Пројекта, проф. др Дејан Поповић,
доц. др Миодраг Јовановић и
проф. др Драгица Вујадиновић,
управник ових студија на нашем
Факултету. n

Правна клиника

И

ове године, Правна клиника
Правног факултета наставља
са радом под руководством управника проф. др Марије Драшкић а
из области породичног, облигационог и кривичног права.
Правна клиника је интерактивни метод едукације студената права, који има за циљ да их обучи у
неким практичним вештинама,
које ће им бити потребне како би
своју будућу професију обављали
компетентно, савесно и са високим
професионалним моралом. Притом, клиничко правно образовање
има две главне сврхе. Првенствени
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циљ јесте да студенте учи практичним вештинама и професионалној
одговорности, дајући им могућност
да право примењују на живе људе у
стварним животним ситуацијама.
Други главни задатак правних клиника јесте да обезбеде бесплатну
правну помоћ за сиромашне, за избеглице, за Роме, за жртве породичног насиља; једном речи за људе
којима прети ризик социјалне искључености. Ову правну помоћ
пружају студенти који су завршили
претходну посебну обуку на Правној клиници, професори и професионални адвокати.

GGG
Правни факултет у Београду већ
другу годину организује и правну
клинику за избегличко право и
право азиланата, у сарадњи са
UNHCR-ом. Ове године одабрано
је двадесет полазника, који сваког
петка редовно похађају двочас на
којем се упознају са међународним
инструментима из ове области, али
и практичним искуствима запослених у UNHCR-у. У следећем семестру, студенти ће имати прилику да теоријска знања поткрепе и
одговарајућом праксом у органи-
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зацијама које се баве заштитом наведене категорије лица. Такође, ова
генерација студената имаће јединствену прилику да посети Бању Ко-
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виљачу, у којој се налази недавно
изграђено прихватилиште за азиланте, али и да се упозна са процедуром тек усвојеног Закона о ази-

лу. Управник правне клинике за
избегличко право је проф.др Милан Пауновић, а секретар асист. мр
Ивана Крстић. n

студија нашег Факултета: Богдан
Гецић, Катарина Доловић, Никола
Селаковић, Сања Пањковић, Вук
Цуцић, Јована Стевовић, Иван Нонковић, Милан Радонић, Марија Марошан, Рашко Радовановић, Дина
Симоновић, Милица Новаковић и
Милош Кузман. Тренери тима су,
као и претходних година, доц. др
Владимир Павић и асист. мр Милена Ђорђевић. Сарадник у настави и
бивши учесник овог такмичења
Угљеша Грушић свесрдно помаже
тиму у припреми писмених поднесака за ово такмичење.
Ове године се за такмичење пријавило 205 тимова из преко 50 земаља света, што је значајно повећања броја учесника у односу на
претходну годину. Писмени део
обавеза студенти треба да заврше
до 6. децембра (предаја тужбе), односно 17. јануара (рок за предају
одговора на тужбу). Усмени део
такмичења одржаће се од 14. до 21.
марта 2008. године у Бечу.

Захваљујући запаженом наступу
претходних година учешћа наш
Факултет је и ове године позван да
поред усменог дела такмичења у
Бечу, учествује и на припремном
турниру у Минхену у периоду од
22. до 24. фебруара 2008. године у
друштву 20 најбољих европских и
светских факултета. Ови пријатељски сусрети су уобичајени у оквиру
припрема за ово такмичење и одвијају се на свим континентима.
Наш Факултет је добио позиве за
сличне „турнире“ у Француској,
Белгији, Холандији, САД, али нам
време, буџет и обавезе студената
на редовним студијама не дозвољавају учешће на више од једног припремног турнира. Ипак, обзиром
на значај ових припрема, Правни
факултет Универзитета у Београду
је одлучио да ове године сам организује турнир који ће се у периоду
од 7. до 9. марта 2008. године одржати у Београду и на којем је учешће већ потврдило 12 факултета из
региона и света (Загреб, Ријека,
Љубљана, тимови из Аустрије, Португалије, Украјине, САД, Новог Зеланда и Канаде) и неколико десетина угледних стручњака из земље и
иностранства са дугогодишњом каријером из области арбитражног
права. Сматрамо да је организација
овог припремног такмичења у
Београду права прилика да се наши
академски успеси и стручни квалитети представе у најбољем светлу.
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Moot Court

О

ве године студенти Правног
факултета Универзитета у
Београда ће по шести пут узети
учешће на престижном међународном такмичењу из Арбитражног
права и Међународног привредног
права – Willem C Vis International
Commercial Arbitration Moot. Досадашњи резултати нашег тима служе на понос нашем Факултету и
нашој земљи. Три године за редом
тим Правног факултета у Београду
ушао је у финални круг такмичења,
а прошле године су наши студенти
освојили изванредно треће место у
конкуренцији 177 факултета из 50
земаља света, што је пропраћено
похвалама како председника г-дина
Бориса Тадића тако и премијера др
Војислава Коштунице. Уосталом,
то је резултат каквим се мало факултета у свету може похвалити.
Припрема за нови серијал такмичења отпочела је септембра месеца 2007. године. Тим чине студенти завршних година и мастер
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GGG

Тим Правног факултета за учешће на
XV Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot-у

Од октобра месеца 2007. године,
формиран је тим Правног факултета, који се припрема за такмичење
из Међународног јавног права,
Jessup Moot Court 2008. Тим чине:

27

100

28

90

80

70

60

50

40

30

Урош Живковић, Милица Стојановић, Велимир Живковић, Данијела
Доброта и Анђела Симић, а тренер
тима је асистент Ивана Крстић. Рок
за предају писмених поднесака је
14. јануар 2008. године, док ће се
тим окушати на усменом делу такмичења у другој недељи фебруара
2008. године. Тим који победи на
националном такмичењу, имаће
прилику да своје знање покаже на
међународном такмичењу, које се
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већ традиционално одржава сваке
године у априлу у Вашингтону
(САД).
GGG
У октобру месецу 2007. године,
формиран је тим Правног факултета, који се припрема за национално
такмичење из Међународног хуманитарног права, у организацији
Међународног комитета Црвеног
крста из Београда. Тим чине: Вељко
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Грковић, Марко Вујетић и Миа Фукуда, а тренер тима је асистент Ивана Крстић, којој у припреми помаже
Анђела Симић, студент IV године и
уједно дугогодишњи активиста Црвеног крста. Такмичење ће се одржати у априлу месецу 2008. године у
Београду, а најбољи тим имаће прилике да учествује на међународном
такмичењу Jean Pictet 2009, које се
сваке године одржава у неком другом европском граду. n

Forum Romanum

С
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воју 38. сезону предавања клуб
Forum Romanum је отворио 12.
10. 2007. године предавањем на
тему „Шта је Forum Romanum?“
које је надахнуто одржао пред око
70 присутних почасни доживотни
председник клуба, проф. др Обрад
Станојевић. После предавања одржан је традиционални пријем нових чланова клуба који су полагањем испита правноисторијске
катедре стекли услов за пуноправно чланство у клубу. Гласало се дизањем палца, као у старом Риму и
Форум је те вечери постао богатији
за 12 нових чланова.

та и готово десетак чланова Форума са стажом од преко двадесет година укључујући и једног од
најстаријих форумаша, Бранислава
Шкарку. Форумаши су посетили и
Каиро и манастир Св. Катарина, а
двојица форумаша су стигла да оду
и до Јордана и посете Петру, једно
од новоуспостављених седам чуда
света. „Узурпирајући“ посао водича, о древном Египту и исламском
периоду Египта Форумашима је
предавања држао вођа пута др
Војислав Станимировић.

GGG

9. новембра 2007. године гост
клуба Forum Romanum је био др
Жељко Бартуловић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Ријеци и шеф Катедре за
правну историју на том Факултету.
У присутву већег броја чланова
клуба и студената прве године сту-

Од 17. до 25. октобра 2007. године двадесетак чланова клуба Forum
Romanum боравило је на екскурзији у Египту. У чарима Шарм елШеика уживали су студенти прве и
друге године, али и пар апсловена-

GGG

дија он је одржао предавање на
тему „Винодолски закон и људска
права“. Међу слушаоцима су, измедју осталих, били и наш истакнути византолог др Мирјана Живојиновић, дописни члан САНУ,
као и др Небојша Рандјеловић, доцент на предмету Национална историја државе и права Правног факултета у Нишу и посланик у
Скупштини Републике Србије. По
завршетку овог занимљивог предавања развила се жива дискусија,
понајвише о питању да ли је могуће
говорити о људским правима у XIII
веку односно 1288. године, у времену када је донет Винодолски закон.
Гост је евоцирао и лепе успомене на
време када је на нашем Факултету,
као студент последипломских студија, стицао своја прва стручна
знања из области правне историје,
као и звање магистра наука. n

Вести из библиотеке

И

зложба из циклуса Легенди
Београдског
универзитета,
посвећена професору Правног факултета Радомиру Д. Лукићу, отворена је 29. новембра 2007. у холу
Библиотеке нашег факултета. Поставка ће бити изложена наредних
месец дана. Ову изложбу је, као и
све остале, приредила Универзи-
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теска библиотека Светозар Марковић, а уредник и реализатор овог
пројекта од изузетног културноисторијског значаја је библиотекар
саветник Марија Вранић-Игњачевић.
GGG

Скуп библиотекара правних библиотека нашег региона одржан је
25. октобра 2007. Након поздравне
речи продекана за науку доц. др
Миодрага Јовановића, управница
Библиотеке домаћина је упутила
гостима речи добродошлице, па је
уследио разговор о наставку и проширењу размене публикација, о
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обједињеној набавци електронских
правних база и о улози високошколских библиотека у реализацији наставе реформисане према
Болоњској декларацији. Посебно
су била драгоцена искуства са оних
факултета на којима је раније почела реформа наставнонаучног процеса. Након ручка, уследила је заједничка посета Сајму књига, где
су гостима на штанду Правног факултета Универзитета у Београду
уручени и пригодни поклони. Неки
од заинтересованих библиотекара
су одабрали публикације из сувишака наше библиотеке који се за ту
сврху и чувају.
GGG
Библиотекари наше библиотеке
су посетили овогодишњи сајам
књига, упознали се са новом издавачком продукцијом, посебно са
нашом и страном литературом која
се односи на област права и сродних наука.
GGG
Ивана Марић је положила са одличним успехом стручни библиотекарски испит и стекла звање библиотекар.
GGG
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Управница Библиотеке др Светлана Мирчов је на научном скупу
Бањалучки новембарским сусрети
које организује Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
имала излагање на тему: Улога високошколских библиотека у реализацији наставнонаучног процеса
прилагођеног Болоњском процесу.
GGG
У октобру и новембру књижни
фонд Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду обогатили су следећи дародавци:
Институције: Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији; Народна
библиотека Србије; Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица; Хелсиншки одбор за људска права у Србији;
Центар за женске студије, Београд;
Центар за публикације Правног
факултета у Београду.
Појединци: Проф. др Данило
Баста; проф. др Борис Беговић; мр
Нада Варничић Донжон; проф. др
Мирко Васиљевић; мр Светислав
Вуковић; доц. др Наташа Делић;
Породица почившег Луке Драгојловића; проф. др Стеван Ђорђевић;
проф. др Радомир Ђуровић; доц. др
Миодраг Јовановић; проф. др Не-
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бојша Јовановић; проф. др Владан
Јончић; асист. мр Љубинка Ковачевић; Горан Жарков Комар; проф. др
Будимир Кошутић; проф. др Ђорђе
Лазин; проф. др Момир Милојевић;
др Светлана Мирчов; др Добривоје
Младеновић; др Зорица Мршевић;
Милан Павловић; Ивана Пајић;
проф. др Владимир Пак; проф. др
Обрад Перић; ассист. мр Roberto
Pisciotta, Universita degli studi di
Udine, Италија; Протојереј-ставрофор, проф. др Радомир В. Поповић;
проф. др Зоран Стојановић; проф.
др Радослав Стојановић; проф. др
Коста Чавошки.
Библиотека свим дародавцима
најсрдачније захваљује на поклоњеним публикацијама.
Библиотека Правног факултета
Универзитета у Београду је поклонила књиге и периодику следећим
институцијама: Библиотеци Више
пословне школе, Блаце; Народној
библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци Светозар Марковић, Библиотеци Правног факултета Универзитета у Бања Луци;
Библиотеци Правног факултета
Универзитета у Нишу; Библиотеци
Правни факултет Универзитета у
Новом Саду; Уреду регистара суда
Босне и Херцеговине, Сарајево. n
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Нове књиге

Ц

ентар за публикације Правног
факултета Универзитеа у
Београду објавио је у протекла два
месеца следеће књиге:
У оквиру Библиотеке „Уџбеници“: Основи економије, аутора
проф. др Мирољуба Лабуса, поновљено издање; Увод у право, аутора проф. др Косте Чавошког и
проф. др Радмиле Васић, поновљено издање; Упоредна правана традиција, аутора проф. др Симе Аврамовића и доц. др Војислава
Станимировића, прво издање; Римско право, аутора проф. др Мирослава Милошевића, друго издање;

Међународно приватно право, аутора проф. др Тибора Варадија,
проф. др Бернадет Бордош, проф.
др Гаше Кнежевића, доц. др Владимира Павића, девето, допуњено издање и Увод у право, аутора проф.
др Радомира Лукића и проф. др Будимира Кошутића, поновљено издање.
У оквиру Библиотеке „Приручници“: Форум Романум, аутора
проф. др Жике Бујуклића, треће
изање и Практикум за Римско право, доц. др Милене Полојац.
У оквиру Библиотеке „Crimen“:
Стање криминалитета у Србији и

правна средства реаговања, уредник проф. др Ђорђе Игњатовић,
прво издање и Корупција – основни
појмови и механизми за борбу, аутора проф. др Горан П. Илић, прво
издање.
У оквиру Библиотеке „Монографије“: Државно црквено право, аутора проф. др Симе Аврамовића,
прво издање; Енглески устав, аутора доц. др Владана Петрова, прво
изање; Нове мировне мисије Организације Уједињених нација, аутора
мр Бојана Милосављевића, прво
издање; Глобализација права: усклађивање права у савременом све-
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ту, аутора др Душана Дабовића,
прво издање; Регистрована залога,
аутора мр Ненад Тешић, прво издање; Критика Фулеровог схватања природног права, аутора мр
Дејан Девић, прво издање.
У оквиру Библиотеке „Политика
и друштво“: Самопоштовање и пузавост, аутора проф. др Данило
Баста, прво издање.
У оквиру Библиотеке „Научно
наслеђе“: Држава и право, аутора
Милана Гавриловића, превод са
француског језика.
У оквиру Библиотеке „Преводи“:
О слободи, Џон Стјуарт Мил, друго
издање n

Студентски живот

П

30

резентација Кенеди школе за
јавну управу Универзитета
Харвард и Кокалис програма за
централну и источну Европу одржана је 26. октобра 2007. године у
судници Правног факултета Унив.
у Београду, у сарадњи са Харвард
клубом Србије.
Основни оквир академских програма на Кенеди школи, као и могућности за финансирање студија
које кандидатима из Србије пружа
Кокалис програм, представила је
Микхала Штајн, помоћница директора те фондације. Неколико присутних чланова Харвард клуба поделило је са присутнима, којих је
било неколико десетина, своја искуства са студија на Кенеди школи.

бији на којој се као наставни предмет изучава криминологија. Рок за
достављање радова је 1. март 2008.
године. Одлуку о наградама донеће
одбор за оцену радова који именује
Председништво Секције. Кандидати
који заузму прва три места на конкурсу добиће одговарајуће дипломе.

Аутору првопласираног рада биће
додељена новчана награда, а рад ће
бити објављен у часопису Ревија за
криминологију и кривично право.
Аутору другопласираног рада биће
додељен комплет књига. О поступку
пријављивања више видети на веб
сајту Правног факултета. n

GGG
Секција за криминологију српског Удружења за кривичноправну
теорију и праксу расписала је
Конкурс за наградни темат на тему:
Применљивост
криминолошких
идеја у контроли криминалитета
у нашим условима. Право учествовања имају студенти млађи од 25
година који похађају одговарајући
смер високошколске установе у Ср-
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Презентација Кенеди школе за јавну управу Универзитета Харвард и
Кокалис програма за централну и источну Европу
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In memoriam
Др Душан С. Јаковљевић
1933-2007

К

рстовдан, дан и слава Правног
факултета, и почетак нове
школске 2007/2008 године су овога
пута проведени у помешаном
осећању радости и туге. На Крстовдан, 27. септембра, је преминуо
а 1. октобра сахрањен др Душан Јаковљевић, професор Правног факултета Универзитету у Београду.
Тихо је и нечујно, скоро кришом,

напустио наше редове и ходнике
Факултета којима је деценијама ходио. Његов одлазак је највише растужио његове колеге вршњаке с
којима их је спајала судбина деце
чиновника коју се сељакали по Србији док негде нису нашли свој
смирај, године студирања и дугогодишњег колегијалног друговања на
Факултету. Заокупљени својим свакодневним пословима нисмо имали времена само за уживање у лепотама живота.

За све то дуго време које се мери
деценијама од Душка Јаковљевића
се није могла чути ни једна тежа
реч. Умео је да се опходи са свима и
својом благошћу, скромношћу и
једноставношћу је све освајао. Као
таквог га памте не само његове колеге многе генерације студената.
Својим животом и радом Душко
Јаковљевић је стекао симпатије
многих који ће га сачувати у лепој
и трајној успомени. n

вања летње школе у манстирским
просторијама, са различитим научним профилима, праксе која већ
успешно постоји у Студеници, али
и већини западноевропских земаља. Манастирско славље завршило
се народним сабором, са смотром
фолклорних ансамбала, гуслара, гајдаша, песника и других уметника.

Запослени на нашем Факултету
боравили су у Грчкој од 20. до 26.
октобра 2007. године. О садржајима тог пута говори проф. др Жика
Бујуклић:
„Планирана посета Хиландару
нажалост није остварена (због проблема око улазне визе), али је обилазак бродом дуж обале Свете Горе
пружио могућност бар делимичног
упознавања са лепотама ове јединствене монашке заједнице. После

Разно

Д

елегација Правног факултета у
Београду је, на позив Српске
православне епархије Милешевске,
присуствовала освећењу новоподигнутих конака, ризнице и манастирске библиотеке. Свечани чин
обављен је 7. октобра 2007. године,
на дан ктиторске славе Светог
краља Владислава. После свете литургије коју је служило десет архијереја српске православне цркве,
наша делегација је у свечаној сали
библиотеке поклонила манастиру
већи број књига. Надахнутим речима домаћинама се у име Факултета обратио проф. Момир Милојевић, који се захвалио на позиву и
изразио жељу да Милешева занавек остане луча српске писмености
и културе, као што је то била још
од средњег века. Он је том приликом предао Библиотеци манастира
Милешеве поклоне Факултета и
наставника – монографију „Немањићи“, избрана дела из научне баштине Правног факултета и при
примерак првог превода на српски
језик докторске дисертације Милана Гавриловића: „Држава и право.“
Затим је Декана и професоре Правног факултета примио и поздравио
владика Филарет. Том приликом
поменута је и могућност организо-

GGG
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Испред костурнице палим српским ратницима на острву Виду
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Учесници Конференције Косово и Метохија као глобални проблем у посети Белом двору
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ноћења у Уранополису и посете Какову, оближњем метоху манастира
Хиландара, пут је настављен за Солун. Тамо су нас ишчекивали црква
Св. Димитрија, Галеријев славолук,
Ротонда и други остаци царске палате овог римског императора, величанствен поглед са брега који се уздиже изнад града, моћне зидине које
га опасују, византолошки и археолошки музеј, као и многе друге културне знаменитости. С друге стране,
тржни мега-центар изван Солуна задовољио је умногоме и потребе за
овоземаљским ужицима.
Потом смо се упутили на острво
Крф. После четворочасовне неизвесности на аеродрому да ли ћемо
због невремена уопште полетети,
све се ипак срећно завршило. Сутрадан су нас лепота овог острва и
ведро време натерали да брзо заборавимо доживљене непријатности.
Групна посета Српској кући и острву Виду вратили су нас на трагична
историјска збивања која су ово тле
дубоко урезала у сећање српског
народа. Врсни зналац ових догађаја,
кустос Љубомир Сарамандић, провео нас је кроз музеј смештен у
кући коју нам је грчка влада дала на
бесплатно коришћење. Обиласком
неколико соба препуних оригиналних артефаката и потресних фотографија прелистали смо најсуровије

странице наше националне историје: Албанска епопеја, Плава гробница, острво Видо, Крфска декларација, Солунски фронт. Утисак је
постао још упечатљивији кад смо се
бродићем упутили на острво Видо и
посетили монументалну костурницу оних за које је Србија заувек остала „Тамо далеко“. Поклонили смо
се сенима умрлих, а у име Факултета венац је положио декан Мирко
Васиљевић. По повратку брод се на
трен зауставио, и у плаву гробницу
смо спустили цвеће уз продоран
звук бродске сирене. Боравак на
Крфу био је испуњен и обиласком
многих знаменитости овог прелепог
медитеранског града, коме је културни печат дала четворовековна
присутност Млетачке републике.
За оне који нису имали среће да
овога пута посете манастир Хиландар, али и све остале заинтересоване, проф. Жика Бујуклић је у амфитеатру Пет одржао предавање на ту
тему. Уз слајдове и надахнуто излагање присутни су могли чути податаке о правном уређењу Свете Горе,
њеном значају за свет православне
духовности, настанку Хиландара,
његовој ризници са драгоценим
иконама, повељама, књигама, као и
значају овог манастира за очување
државноправне идеје кроз историју
српског народа.“
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У паузама између сесија у оквиру формалног програма Конференције „Косово и Метохија као глобални проблем“ организатори су за
учеснике и госте уприличиле сусрете на високом нивоу – пријем
код градоначелника у Скупштини
Града, затим пријем и ручак у организацији
Адвокатске
коморе
Београда, и за стране госте посебно
атрактиван свечани пријем на Двору који је специјално за учеснике
Конференције приређен од стране
Његовог Краљевског Величанства
Принца Престолонаследника Александра Карађорђевића. n
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