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а Правном факултету Универзитета у Београду је 27. јануара 2008, као и сваке године, свечано
обележен Дан Светог Саве у највећем амфитеатру „Академик Радомир Лукић“, познатој „петици“,
коју су и овом приликом заузели до
последњег места студенти, наставници, сарадници, као и уважени
гости. Ректор проф. Бранко Ковачевић је честитао присутнима
школску славу и подсетио да ове
године Београдски универзитет
прославља 200 година постојања и
да је управо Правни факултет био
правно оделење прве Високе школе
1808. године. Декан Правног факултета проф. Мирко Васиљевић је
у свом поздравном говору посебно
нагласио да будућност Србије
представљају образовани и виспрени млади људи и да Факултет жели
да негује тај потенцијал. Као и
претходих година професор Жика
Издавач
Правни факултет
Универзитета у Београду
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Са прославе Дана Светог Саве

Бујуклић је, уз видео презентацију,
надахнутом беседом о Светом Сави
изазвао одушевљени аплауз. Академски хор Обилић је увеличао
свечаност под искусном диригентском палицом проф. Даринке Матић-Маровић.
У наставку је Декан Правног факултета проф. др Мирко Васиљевић,
уручио награде најбољим студентима београдског Правног факултета.
Награда „студент генерације“ додељена је Матеји Ђуровићу који је студије
завршио 13.04.2007. године са просечном оценом 10,00. Награда из
Фонда др Драгољуб Атанацковић додељена је Катарини Доловић као најбољем студенту (дипломираном
правнику) на правосудном смеру
(дипломирала 16.10. 2007. године са
просечном оценом 9.97). Додељене су
награде из Фонда Алан Вотсон и то:
прва награда – Мркоњић Марку, друга награда – Перић Зорану, трећа награда – Вукчевић Милици, похвала –
Петровић
Стефану.
Академци
награђени из фондова и студент генерације осим похвалнице и књига,
добили су и новчане награде. Уручене су дипломе магистрима (11), специјалистима (27), као и похвалнице
најбољим студентима I, II, III и IV године студија са просечном оценом
9,00 – 10.00, а на крају и дипломе дипломираним правницима (око 400). n
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3

XIV такмичење у беседништву

У

недељу, 27. јануара, на Савиндан у амфитеатру „Академик
Радомир Лукић“, одржано је традиционално XIV обновљено такмичење у беседништву. Као и претходних година, чувена „петица“ је била
претесна да прими све поклонике
ове, данас ретке вештине, коју баштини Institutio Oratoria – Центар за
беседништво на Правном факултету Универзитета у Београду.
Почетак такмичарске вечери увеличао је хор „Лола“, изводећи академску химну Gaudeamus Igitur и
Светосавску химну, у част нашег
првог просветитеља и законодавца,
а многобројну публику поздравили
су домаћини: декан Правног факултета проф. др Мирко Васиљевић и директор Institutio Oratoria –
Центра за беседништво проф. др
Обрад Станојевић.
Као и раније, такмичари су се
надметали у три беседничке категорије: слободна тема, задата тема
и импровизација. Ове године задате теме су биле: Невоља овог света
је што су мудраци пуни сумње, а бу-

Учесници XIV такмичења у беседништву

дале тако сигурне (Бертранд Расел)
и Срцем се правилно види. Оно што
је суштина остаје невидљиво очима (Сент-Егзипери); док су импровизатори теме добили на самом почетку такмичења: Личност којој се
дивим и Србија није ни на западу ни

Чланови стручног жирија

на истоку – она је запад на истоку
и исток на западу.
Након наступа свих 12 такмичара, стручни жири у саставу: др Љиљана Мркић – Поповић, редовни
професор ФДУ; Љиљана Благојевић, првакиња Народног позоришта; др Мирко Васиљевић, декан
Правног факултата; Ратомир Рале
Дамјановић, књижевник и рецитатор; др Сима Аврамовић, редовни
професор Правног факултета, донео је одлуку о овогодишњим победницима. Прву награду у категорји слободна тема однео је Стојан
Мићовић, другу награду, Ивана Булатовић, а трећу награду Милица
Гвозденовић. У категорји задата
тема најбољи је био Марко Кулић, а
друго место заузео је Драгослав
Оташевић. У категорји импровизација, победник је Драгутин Ненезић, друго место освојио је Гордан
Тодоровић, а трећи је био Милош
Спирић, који је добио и награду
публике. За свеукупног победника
изабран је Стојан Мићовић, студент IV године.
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Трећи пут за редом Европски
форум Алпбах је доделио награду
„Млади Европљанин“, беседнику
који у свом говору заступа ширење
европсих идеја толеранције, демократског дијалога и отворене дикусије и промоцију идеје Србије као
неизбежног дела европске историје
и културне баштине. Ове године
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лауреат је Милица Гвозденовић,
која је своју беседу посветила проблему објективног новинарства у
Србији.
Такмичење је постало препознатљиво и по свом конферансјеу,
доценту др Војиславу Станимировићу, који је у паузама између бесе-
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да забављао публику својим духовитим коментарима и најавама.
Публика је уживала и у наступу
студентана етномузикологије са
Музичке академије, из класе проф.
др Оливере Васић и наступу студенткиња нашег факултета, Марије
и Марине Гобовић. n

Научни скупови у земљи

У

4

организацији Удружења банака Србије, у Београду је 6. децембра одржана међународна конференција о секјуритизацији, чији
је непосредни повод нацрт Закона о
секјуритизацији потраживања. На
конференцији су разматрани економски и регулаторни аспекти
секјуритизације у светлу решења из
упоредних финансијских система.
Поред представника домаћих финансијских институција, активно
су учествовали и представници
страних банака (Citibank, Raiffeisen
International) и међународних адво-

катских канцеларија. Асистент мр
Татјана Јованић говорила је на овој
конференцији о предусловима за
увођење и пословање кредитним
дериватима.
GGG
У периоду од 13. до 17. децембра
2007. године велики број наших колега са факултета узео је учешће у
раду јубиларне XX Копаоничке
школе природног права на основну
тему Право и слобода. Ова школа је
1994. год, кроз Хексагон природног

права извршила инаугурацију синтезе свог научног идентитета. Њен
Хексагон обухвата шест стожера
правне и моралне цивилизације –
право на живот, право на слободу,
право на имовину, право на интелектуалну творевину, право на
правду и право на правну државу.
Ових шест углова Хексагона представљају и катедре Копаоничке
школе природног права које
окупљају читаве области сродних
дисциплина. Овогодишњи сусрет
Копаночке школе одржан је под
покровитељством УНЕСК-а. n

Студијски боравак у иностранству

А

систент мр Милена Ђорђевић
боравила је у јануару месецу
2008. године на Макс Планк институту у Хамбургу као њихов стипен-

диста где је радила на изради своје
докторске дисертације из области
Међународног привредног права. n

Гости на предавањима

Д

ана 16. јануара 2008. године
гост Правног факултета Универзитета у Београду био је реномирани режисер Никита Михалков који је у препуном афитеатру
V нашег Факултета на изузтено занимљив и духовит начин студентима говорио о стању фимске
уметности данас у Русији и свету,

4

односима Србије и Русије, православљу, Европи и другим темама
које су наишле на изузетно интересовање наших студената који су
уваженог госта задржали преко сат
времена након предавања у жељи
да чују његове одговоре на њихова
бројна питања. Овом приликом
студентима су се обратили и амба-

садор Руске Федерације у Републици Србији Александар Алексејев и
декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Мирко
Васиљевић, а атмосферу у амфитеатру V је улепшао и ансамбл Косовоски божури предвођен глумицом
Иваном Жигон.
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5

Руска делегација на нашем Факултету

Никита Михалков је боравио у
Србији на позив нашег прослављеног режисера Емира Кустурице,

организатора фестивала на Мокрој
Гори, а студентска организација

Номоканон обезбедила је његово
гостовање на нашем Факултету. n
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Факултетски живот

6

Студенти организатори Међународне конференције „Косово као глобални проблем“ на пријему у Деканату

10.

децембра 2007. године декан и управа Правног факултета свечано су примили сту-

денте организаторе међународне
конференције Косово и Метохија
као глобални проблем и честитали

им на сјајно обављеном послу и организацији међународне конференције каква дуго није виђена на овим
просторима, а нарочито узевши у
обзир године организатора.
GGG

Свечано потписивање уговора о сарадњи са београдским судовима

6

Декан Правног факултета проф.
др Мирко Васиљевић потписао је
споразум о сарадњи са председницима окружног и општинских судова у Београду, као и са Удружењем „Млади правници Србије“ о
обављању стручне праксе студената Правног факултета.
Пракса у судовима је намењена
студентима који прате вежбе из
предмета кривично процесно право и грађанско процесно право, а
резултати које буду постигли биће
вредновани од стране судија предавача, као предиспитна активност
при полагању усменог дела испита
из поменутих предмета.
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Пракса траје две недеље, током
које студенти прате судске поступке, предавање судија о судским
поступцима са аспекта судске праксе, пишу правна акта и учествују у
симулацији суђења.
„Последњих неколико година
урађено је много на подизању стандарда у осавремењавању наставе на
Правном факултету“ нагласио је
декан и истакао „да ћемо потписаним споразумом наше студенте
укључити у систем београдских судова, чиме ће унапредити своја
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знања и добити најквалитетнију
праксу.“ Он је додао да ће овај споразум проширити институционалну сарадњу коју Правни факултет
већ има с Врховним и трговинским
судовима у Србији.
GGG
Асистент мр Душан Поповић је
20. децембра 2007. године успешно
одбранио докторску дисертацију
на тему „Le droit communautaire de
la concurrence et les communications
électroniques“ („Право конкуренције
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7

Европске уније и електронске комуникације“) са највишом одликом
„très honorable avec les félicitations
du jury à l’unanimité“ („врло часно
уз једногласне честитке Комисије“
на Универзитету Paris X Nanterre.
Ментор у изради овог ра да била је
проф. Emmanuelle Claudel, а Комисију на одбрани чинили су:
проф. Michel Bazex, председник
(Paris X); проф. Muriel Chagny, известилац (Versailles); проф. Georges Decocq, известилац (Paris XII);
проф. Emmanuelle Claudel, ментор
(Paris X). n

Међународна сарадња

Т

оком посете Риму почетком јануара 2008. године проф. др
Зоран Стојановић и проф. др Ђорђе
Игњатовић посетили су Правни
факултет у Риму и задржали се у
разговору са судијом и професором теорије права Abelardo Rivera
Llano на Факултету у Боготи. У
разговору је исказана обострана
зеља за успостављањем сарадње у
области кривичног права. n

7

Проф. др Ђорђе Игњатовић и
проф. Abelardo Rivera Llano испред
Правног факултета у Риму

Награде и признања

14.

децембра 2007. године на
свечаности у Скупштини
града најбољим студентима београдског универзитета уручене су
награде „Круна успеха.“ Лауреати
ове награде били су Ксенија Обрадовић, диплимирани инжењер електротехнике, и Марко Јовановић, ди-

пломирани правник и мастер
међународног права. Награда у виду
два часовника „Rolex“ ове године
додељена је други пут и дар је
породичне фирме Петровић – „Petite Geneve“, а установљена је уз
подршку амбасаде Швајцарске феде-

рације и истакнутих професора Универзитета у Београду.
„Круна успеха“ намењена је најбољим дипломцима Универзитета
у Београду, младим људима који су
студије окончали завидним резултатима и постигли успехе који превазилазе стручне аспекте изабране
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Лауреати награде „Круна успеха“

професије. Строги критеријуми
конкурса за доделу ове награде
подразумевали су окончање студија са просечном оценом вишом
од 9.0, писање есеја и интервју, а у

избору најбољих кандидата учествовала је петочлана комисија у
саставу: декан Медицинског факултета у Београду др Богдан Ђуричић, професор Марија Богдано-
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Најбољи студенти Београдског универзитета
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вић са Филозофског факултета,
професор Вера Дондур са Факултета физичке хемије, представник
амбасаде Швајцарске федерације и
представник породице Петровић.
На конкурс се пријавио велики
број сјајних младих људи, њих десеторо ушло је у ужи избор, а као
први међу једнакима изабрани су
Ксенија и Марко.
Правном факултету Универзитета у Београду нарочито служи на
част што се већ две године за редом
међу лауреатима ове награде налазе дипломци београдског Правног
факултета. Прошле године била је
то Валентина Цветковић, сада сарадник на Правном факултету на
предмету Римско право, а ове године Марко Јовановић, који је са
Правног факултета у Београду изашао као студент генерације са просечном оценом 9,71. По завршетку
редовних студија с успехом је завршио и мастер студије на међународном смеру на нашем Факултету,
с одликом одбранивши мастер рад.
Тренутно је на докторским студија-
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ма европског приватног права на
факултету Париз 1 – Пантетон –
Сорбона у Француској, а апсолвент
је и Филолошког факултета у
Београду. Добитник је бројних стипендија и награда, а између осталог
био је члан тима Правног факултета који је освојио треће место на
светском такмичењу из међународ-
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ног арбитражног права „Willem C.
Vis“ у Бечу 2007. године.
Вреди напоменути да је поред
добитника награде у ужи избор за
ово признање ушло још четворо
дипломаца са нашег Факултета,
што додатно служи на част квалитету наставе и знања које наши
студенти понесу са редовних сту-

90

80

70

60

50

40

30

20

10

9

дија на Правном факултету Универзитета у Београду.
Свечаној додели награда у Скупштини града Београда присуствовали су бројни инострани и домаћи
званичници, професори Универзитета у Београду и друге јавне личности. n

Специјалистичке студије

И

ове године на Правном факултету организоване су специјалистичке студије Тероризам, организовани
криминалитет
и
корупција. Свечани почетак наставе уприличен је 11. децембра у Конференцијској сали, а поздравну реч
одржао је декан проф. др Мирко
Васиљевић који је полазницима
указао на значај сузбијања најопаснијих видова криминалитета који
се проучава на овим Студијама. Уз
њега, о програму појединих предмета на отварању су говорили њихови руководиоци проф. др Зоран
Стојановић, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Ђорђе Игњатовић и доц. др Горан Илић.
GGG

9

Са отварања специјалистичких студија
„Тероризам, организовани криминалитет и корупција“

Са отварања специјалистичких студија
„Порески саветник“

У настојању да на прави начин
одговори потребама нашег тржишта у специјализацији тражених
кадрова, Правни факултет Универзитета у Београду по други пут са
успехом организује специјалистички курс из области пореског саветовања. Настава на курсу, за који
се пријавило 39 кандидата, отпочела је 18. јануара текуће године. У
укупном фонду од 110 часова полазници курса стичу актуелна
знања из свих области релевантних
за обављање позива пореског саветника. У жељи да се полазницима курса поред неопходних теоријских знања укаже и на практичне
проблеме, поред стручњака са нашег Факултета, наставу изводе и
позната имена из праксе. Полагањем завршног испита полазници
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Са предавања на специјалистичким студијама „Корпоративно управљање“

курса стичу звање Специјалисте за
пореско саветовање.
GGG

10

У новембру 2007. године на
Правном факултету Универзитета
у Београду, у сарадњи са Међународном финансијском корпора-

цијом (IFC), отпочела је настава на
специјалистичким струковним студијама Корпоративно управљање
која ће трајати до краја јуна месеца
уз укупан фонд од 100 часова. По
завршетку наставе полазници курса стичу право на полагање специјалистичког испита пред комисијом састављеном од три члана.
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Диплому специјалисте за корпоративно управљање ће кандидатима
који успешно положе специјалистички испит заједнички издати
Правни факултет Универзитета у
Београду и IFC. Од домаћих предавача на овом курсу ће учествовати
професори нашег факултета проф.
др Мирко Васиљевић, проф. др Дејан Поповић, проф. др Мирољуб
Лабус, проф. др Светислав Табороши, проф. др Бранко Лубарда,
проф. др Небојша Јовановић, проф.
др Александра Јовановић, проф. др
Борис Беговић, проф. др Предраг
Шулејић и асистент др Вук Радовић, проф. др Зоран Арсић (Правни факултет у Новом Саду), Милко
Штимац, председник Комисије за
хартије од вредности, мр Драгиша
Слијепчевић, судија Уставног суда
Србије, Драгица Марјановић, бивши судија Врховног и Уставног суда
Србије, Радомир Лазаревић, председник Вишег трговинског суда,
Гордана Достанић, директорка
Београдске берзе и др. Списак страних предавача IFC доставља по договору. За курс се пријавило 46 полазника. n

Темпус пројекат

У

јануару месецу 2008. године
успешно је окончан конкурс за
мастер студије европских интеграција, према програму рада који је
предмет TEMPUS POGESTEI пројекта на којем наш Факултет учествује већ три године у сарадњи са
великим бројем факултета из земље
и иностранства, а чији је носилац
Правни факултет Универзитета у
Марибору. За наставу се пријавило

10 кандидата, претежно дипломираних правника, који су изразили
интересовање за различите програме са четири модула студија које
овај мастер програм нуди.
Договорено је да се од марта месеца крене са извођењем наставе из
петог модула –модула практичних
вештина, који су сви полазници
мастер студија обавезни да заврше,

а да настава на осталим предметима почне од септембра месеца. Полазницима студија у овом семестру
биће пружена и прилика за једнонедељним боравком на неком од
иностраних факултета који чине
део Конзорцијума и додатно упознавање са материјом европских интеграција у директном контакту са
колегама са ових факултета. n

Нови курсеви на Факултету

К

урс Писање правних докумената одржаће се у летњем семестру школске 2007/08. године.
Право пријаве имају студенти Правног факултета у Београду треће и
четврте године студија, односно

10

студенти који су положили Облигационо право и један од процесних предмета – Грађанско процесно право или Кривично процесно
право. Наставу ће изводити: Вида
Петровић-Шкеро, председница Вр-

ховоног суда Србије, мр Александар Трешњев, судија Другог општинског суда, доцент др Горан Илић
и професор др Радмила Васић. n
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Moot Court

С

туденти Правног факултета,
предвођени асистентом приправником Вањом Бајовић, учествовали су на међународном такмичењу из међународног кривичног
права (ICC Trial Competition) које
је одржано у Хагу у периоду од 10.
до 12. децембра 2007. године.
Такмичење се састојало у симулацији суђења пред Међународним
кривичним судом, а студенти су
били дужни да припреме и пошаљу
организаторима три есеја од по
двадесет страна у којима су изнели
своје ставове у вези задатог случаја
из перспективе улоге која им је додељена, односно тужиоца, браниоца и судије. У усменом делу такмичења студенти су се директно
суочавали са колегама из других
земаља пред жиријем који су чинили еминентни стручњаци за међународно кривично право из редова
професора, адвоката и судија, између осталих проф. Roy Lee (Yale
and Columbia Law School), проф.
Michail Wladimiroff (адвокат), др
Roger O’Keefe (Cambridge University), проф. Walter Perron (Freiburg
University), проф. Frans Nalissen (T.
M.C. Asser Institute).
На такмичењу је учествовало
дванаест екипа из десет земаља и
то Канаде, Индије, Немачке, Чилеа,

Чланови тима Правног факултета на такмичењу у Хагу

Јужне Африке, Египта, Русије, Холандије (факултети из Амстердама
и Утрехта) и Кине (China Foreign
Affairs University и China University
of Political Science and Law). Прво
место освојио је Pretoria Универзитет из Јужне Африке, друго Nalsar
Универзитет из Индије, а треће
Osgoode Hall Law School из Канаде.
Студенти су, између осталог,
имали прилику и да посете Међународни кривични суд, а наши сту-

денти су посетили и Међународни
кривични трибунал за бившу Југославију.
Имајући у виду да су све такмичарске екипе морале саме да исфинансирају трошкове пута, смештаја
и боравка у Хагу, Правни факултет
и на овај начин жели да изрази велику захвалност мисији ОЕБС-а у
Београду без које учешће на овом
такмичењу не би било могуће. n

11

Forum Romanum

У

петак, 7. децембра 2007. године
Клуб Forum Romanum је имао
изузетну част и неизмерно задовољство да угости академика проф.
др Владету Јеротића. Наш најпознатији психотерапеут одржао је
двоипочасовно предавање на тему
„Духовност и изазови у XXI веку“.
Више него бројном форумском аудиторијуму академик Јеротић је

покушао да приближи и разјасни
бројне изазове са којима се човек,
као духовно биће, сусреће на самом
почетку новог века. Ову ретку прилику, студенти су искористили да
му поставе бројна питања и да му
се захвале на изванредном предавању.
Др Јеротић је специјализирао
неуропсихијатрију, а у Швајцарс-

кој, Немачкој и Франциској психотерапију. Више деценија је радио
као шеф Психотерапеутског одељења болнице „др Драгиша Мишовић“, а од 1985. године је професор
по позиву на Православном богословском факултету Универзитета
у Београду, где предаје Пастирску
психологију и медицину. Његов
плодни рад сведочи развијена пуб-
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Академик проф. др Владета Јеротић, гост клуба Forum Romanum

12

лицистичка делатност из граничних области релгије и психотерапије, филозофије и психијатрије.

Аутор је више од 30 књига и преко
170 студија и чланака. Члан је Удружења књижевника Србије, као и

Вести из библиотеке

Б

иблиотеци Правног факултета
у Београду је 30. јануара 2008.
уручена Захвалница првог степена
за изузетно значајан допринос обогаћивању библиотечком грађом
фонда Библиотеке Правног факултета Универзитета у Новом Саду.
Свечаности је присуствовала управница наше библиотеке, др Светлана Мирчов.
Током децембра 2007. и јануара
2008. књижни фонд Библиотеке
Правног факултета Универзитета у
Београду обогатили су следећи дародавци:
Институције: Амбасада Исламске Републике Ирана у Београду;
Архив Србије и Црне Горе; Институт друштвених наука; Институт

12

редовни члан Медицинске академије и редовни члан САНУ. n
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за међународну политику и привреду; Народна библиотека Србије;
Правни факултет Јустинијан Први,
Скопље; Правни факултет Свеучилишта у Сплиту; Службени гласник; Темпус – Post-Graduate Studies
for European Integration, (POGESTEI); Удружење јавних тужилаца
и заменика јавних тужилаца Србије; Удружење правника Србије;
Фонд за отворено друштво; Curriculum Resource center, Будимпешта.
Појединци: Проф. др Сима Аврамовић; Невена Барбиревић, студент; Лука Бренеселовић, студент;
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проф. др Мирко Васиљевић; Владета Војиновић; Страхиња Грубљешић, студент; др Душан Дабовић;
Љиљана Давидовић; мр Нада Варнићић Донжон; Породица почившег Луке Драгојловића; проф. др
Стеван Ђорђевић; доц. др Александар Ђурић; Ђорђе Ивковић; др Вера
Јанићијевић; доц. др Миодраг Јовановић; Милош Кикић; проф. др
Стеван Лилић; Војислав М. Лопичић; др Ђорђе Н. Лопичић; асист.
мр Горан Марковић; Јован Б. Маркуш; проф. др Душко Медић; асист.
мр Бојан Милисављевић; проф. др
Слободан Перовић; протојереј-
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ставрофор, проф. др Радомир В.
Поповић; Оливер Потежица; Драгиша Потић; проф. др Љиљана
Славнић, доц. др Александра Чавошки; проф. др Коста Чавошки.
Библиотека свим дародавцима
најсрдачније захваљује на поклоњеним публикацијама.
Наша библиотека је поклонила
Библиотеци Универзитета у Новом
Пазару 200 књига и часописа, а
мањи број публикација Библиотеци Правног факултета у Новом
Сади и Библиотеци Правног факултета у Загребу. n

Нове књиге

Ц

ентар за публикације Правног
факултета Универзитета у
Београду је у протекла два месеца
објавио следеће књиге:
У оквиру библиотеке „Уџбеници“: Грађанско процесно право, друго издање, аутора проф. др Александра Јакшића; Основи социологије
и социологију права, прво издање,
аутора проф. др Саше Бована; Облигационо право, друго издање, аутора проф. др Оливера Антића; Пореско право, прво издање, аутора
проф. др Дејана Поповића.
У оквиру библиотеке „Зборници“: Правни капацитет Србије за
европске интеграције 2, приређивача проф. др Стевана Лилића, прво
издање.
У оквиру библиотеке „Монографије“: Корпоративно управљање –
правни аспекти, прво издање, ау-
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Нова издања Центра за публикације Правног факултета

тора проф. др Мирка Васиљевића;
Карађорђев законик – правноисто-

ријска студија, прво издање, аутора доц. др Зорана Мирковића. n

Студентски живот

10.

децембра 2007. године је у
амфитетру VIII Правног
факултета (судница) одржана презентација адвокатске канцелраије

„Карановић&Николић“, коју је отворио проф. др Мирко Васиљевић, а
на којој су студенте и последипломце Правног факултета о раду у ад-

вокатским канцеларијама и правосуђу, као и о могућностима за праксу
у овој канцеларији, упознале старије
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колеге, адвокати из ове реномиране
београдске канцеларије.
GGG
Правни факултет Универзитета
у Београду и ове године наставља
сарадњу са Народном канцеларијом председника Републике. Студенти Правног факултета имају
могућност да учествују у програму
волонтирања у Народној канцеларији, како би стекли праксу у области правне помоћи грађанима у
питањима из њене надлежности.
На конкурс за пријем нове, десете
класе волонтера пријављено је
укупно 100 кандидата, од којих четири дипломирана правника и 96
студената и апсолвената. На основу
обављених разговора са кандитатима који су ушли у ужи избор,
изабрано је десет волонтера који ће
бити ангажовани у Народној канцеларији председника Републике у
периоду од 4. фебруара до 4. јуна.
GGG
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Нашим студентима је и ове године пружена прилика да учествују на
међународном такмичењу Balkan
Case Challenge у организацији World
University Service (WUS) – Austria
канцеларије у Београду, на којем су
наши студенти до сада већ бележили
сјајне резултате.. У периоду од 19–20.
априла 2008. најпре ће бити организовано Serbia Case Challenge такмичење, као квалификациони турнит
за Balkan Case Challenge такмичење
које ће бити одржано 6–11. јула 2008.
у Бечу. Такмичење је базирано на методи case-study и обухвата као једну
од такмичарских дисциплина Law
Moot Court – симулацију/студију
правног случаја Међународног суда
правде, за коју се могу пријавити
студенти треће и четврте године и
последипломци Правног факултета.
Победници Serbia Case Challenge
такмичења директно ће се пласирати
на финално такмичење у Бечу. Рок за
пријављивање је 31. март 2008.
GGG
Иницијатива младих за људска
права је расписала конкурс за стипендије у оквиру War Crimes Law
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Презентација адвокатске канцеларије Карановић&Николић

Internship Program-a. Програм омогућава најбољим изабраним студентима/студенткињама стажирање у
Међународном кривичном суду за
бившу Југославију, Већу за ратне
злочине при Окружном суду и Тужилаштву за ратне злочине у
Београду, документационим центрима и удружењима жртава у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској. Права учешћа имају студенти
завршних година права и друштвених наука. Конкурс је продужен до
10. фебруара 2008. године.
GGG
Rotaract Club Београд-Центар у
сарадањи са Правним факултетом
Универзитета у Београду, због великог интересовања студената наставља акцију PC Школа. Похађање
PC Школе је бесплатно, предавања
ће држати чланови Rotaract Cluba
Београд Центар. Поред једног предавача сваког часа, три асистента ће
пратити студенте током предавања,
којима ће се студенти слободно обраћати за помоћ. Предавања су искључиво усмерена ка стицању практичног знања и никакво предзнање
рада на рачунару није потребно.
Предаваће се основе коришћења
оперативног система Windows, основе коришћења Интернета и основе коришћења пословних апликација (Microsoft Office пакет: Word,
Excel, Powerpiont). Предавања ће
трајати месец дана, часови ће се од-

ржавати два пута недељно у поподневним терминима у просторијама
Правног факултета. Рок за пријаву
до 15 фебруара 2008. године.
GGG
Удружење за Уједињене нације
Србије припрема пету међународну
студентску
конференцију
„Београдски међународни модел Уједињених нација – БИМУН 2008“,
која ће се одржати у Београду од 27.
до 30. марта 2008. године. На скупу
ће учествовати студенти друштвених наука из целог света. БИМУН
студентима пружа могућност да у
пракси боље упознају актуелна
међународна питања и начине њиховог решавања у оквиру УН, да
примењују основна дипломатска
начела, као и доприноси развијању
њихових личних вештина (јавног
наступа, преговарања, вођења дебате и постизања компромиса).
Студенти преузимају улоге дипломата УН, представљају различите земље и расправљају о темама
које су на дневном реду. Учесници
као делегати разрађују стратегију,
припремају резолуције, преговарају и решавају конфликте, у складу са процедуром УН. „БИМУН
2008“ биће прилика за нова искуства, дипломатске дебате и повезивање младих лидера из Србије, региона и других земаља. Радни језик
БИМУН конференције је енглески.
„Београдски међународни модел
УН – БИМУН 2008“ обухватиће си-
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УН на наведене теме: Савет безбедности – „Опасност ширења нуклеарног оружја: Ситуација у Ирану“;
Генерална скупштина – VI Комитет
„Јачање улоге Уједињених нацијаревитализација Генералне скупш-
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тине“; Савет за људска права –
„Права избеглица и расељених лица
на Западном Балкану“; Комитет за
светску баштину УНЕСКА – „Очување Светске баштине и одрживи
развој“. На пленарном БИМУН форуму тема је „Глобална акција у
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вези климатских промена“.На Најбољи учесници ће добити новчану
награду и учешће на пројекту „БИМУН плус“. Пројекат „БИМУН
2008“ подржан је од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије. n

Хуманитарна акција „Осмех на дар“ за децу
Косова и Метохије

К

ао и до сада, студенти Правног
факултета Универзитета у Београду су у децембру месецу успешно
спровели традиционалну хуманитарну акцију прикупљања новогодишњих пакетића за децу са Косова
и Метохије „Осмех на дар“ на Факултету. Несебичну подршку акцији
својих студената је као и увек пружила управа и наставници Факултета, а главни покровитељи су били
Министарство за Косово и Метохију
и хуманитарна организација Наша
Србија. Акцији су се прикључили и
многобројни људи добре воље, студенти других факултета као што су
Економски и Политичке науке, али и
ученици основних школа, који су заједничким снагама скупили до сада
највећи број пакетића – чак пет стотина. 23. јануара одржана је и добротворна забава у просторијама Факултета, односно клуба Bona fides,
која је протекла изузетно весело и на
којој је сакупљена значајна количина
новца.
У рану зору 5. јануара, по највећем невремену, мала али одабрана група од 15 најхрабријих студената предвођена координатором
акције, студентом друге године Савом Павловићем (који је уз колегиницу Бојану Тадић ове године реализовао целу акцију) и студентом
продеканом Факултета и студентом проректором Универзитета у
Београду Марком Милутиновићем
је кренула пут Косова и Метохије,
до најугроженијих и најудаљенијих
српских енклава у Покрајини, како
би у ово тешко време деци Косова
и Метохије пружили барем мало

среће. Ове године циљ су била села
у Косовском Поморављу, у околини Гњилана. После краћег задржавања у северном делу Косовске
Митровице, прво село које су студенти посетили, и до којег су једва
допрли због високих снежних наноса који су обележје сурове косовске зиме, било је Прековце, где
је само неколико ученика школе
„Свети Сава“ успело да сачека студенте. Затим је уследио кратак предах у Паралову, да би се затим упутили у најизолованију енклаву
Косовског Поморавља – село Цернице, где Срби живе у само једној
улици, а од 1998. године је побијено
процентуално највише Срба у односу на број становника. Тамо је
студенте сачекао директор основне
школе „Бранко Радичевић“ Љубиша Павловић, чијег четврогодишњег сина Милоша су убили албански екстремисти двехиљадите
године у бомбашком нападу, и чији
гроб су студенти потом посетили.
У основној школи „Бранко Радичевић“ ‘је такође било присутно и
тридесетак ученика, који су сачекали студенте у дворишту школе, која
од наставног материјала поседује
само једну учионицу и два стола.
Упркос томе, деца су са усхићењем,
весело и топло примила пакетиће,
као да живе у најнормалнијим условима. Затим је уследио мукотрпан успон уз залеђена брда како би
стигли до основне школе „Вук Караџић“ у селу Кметовце, где је за
студенте био организован свечани
дочек на традиционалан српски начин – уз ракију, погачу и со које су

послуживала деца у народним ношњама тог краја – изузетно гостопримљив и од срца, упркос тешким
условима у којима се тамо живи.
На крају напорног пута, студенти
су посетили Ајновце, где су дошла
деца из околних села у брдима, упркос вечери која је почела да се
спушта, што је на Косову и Метохији прилично опасно.
Снажни утисци са којима су се
студенти вратили у Београд, дирљиве и узнемирујуће слике које су
видели на Косову и Метохији, као и
ведрина духа деце којима су дељени пакетићи, су засигурно дали
наду да ће везе између народа у
Покрајини и у Београду само јачати, и да ће следеће године акција
„Осмех на дар“ бити још масовнија
и успешнија, те да ће се ова дивна
традиција наставити у годинама
које долазе. n
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