Драги бруцоши, драге колегинице и колеге, уважени гости
Имам задовољство и ретку част да као декан поздравим
студенте прве године који започињу студије на Правном факултету.
Желим, такође, да поздравим цењене госте, представнике
правосуђа, државних, научних, културних и других институција и да
им се захвалим на учешћу на овој свечаности.
Драги бруцоши, ово је ваш дан и моје обраћање ће бити
усмерено пре свега вама.
Почећу кратким подсећањем на историју Универзитета у
Београду и Правног факултета, потом ћу вас упознати са оним што
вас очекује за време студија.
Универзитет у Београду и Правни факултет настали су и
развијали се упоредо са настанком и развојем модерне Србије.
13. септембра 2018. године навршило се 210 година историје
Универзитета у Београду и Правног факултета. Тог дана, 1808.
године основана је, по замисли Доситеја Обрадовића, Велика школа
у Београду.
Иако је кратко трајала, свега пет година, Велика школа
представља зачетак високог образовања у Србији.
Затим је основан Лицеј у Крагујевцу 1838, који је пресељен у
Београд 1841. године. Лицеј је израстао у Велику школу 1863, а она
1905. године у Београдски универзитет.
Исход овог развоја је данашњи Универзитет у Београду који
је, са поносом можемо рећи, једна од најзначајнијих институција
своје врсте у овом делу Европе и која баштини најбоље традиције
европских универзитета.
А сада ћу прећи на оно што вас очекује за време студија.
Правне науке спадају у класичне науке, њихов курикулум је
коначно уобличен у последња два века.
Основни курикулум чине, уопштено казано, теоријскоправне
дисциплине, правноисторијске, правноекономске, позитивноправне
и међународноправне дисциплине.
Теоријскоправне дисциплине нам дају одговор на суштинска
питања о правди и праву, настанку и природи права и државе.
Правноисторијске дисциплине се баве правом и државом од
најстаријих времена до савременог доба и тумачењем правних
норми у њиховом времену и простору.
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Правноекономске дисциплине баве се интеракцијом права и
економије, пре свега како право утиче на економске исходе, али и
како економски исходи, различитим механизмима, утичу на право.
Позитивноправне дисциплине проучавају различите области
људског живота. Неке од њих се баве приватним односима човека и
његовог односа према другим људима, као што су грађанско,
породично, наследно, облигационо, трговачко право. Неке, пак, се
баве односом појединца и јавне власти, као што су уставно,
кривично, управно право.
Међународноправне дисциплине се баве правним уређењем
односа између држава и других субјеката међународног права и
људским правима.
Основном курикулуму временом се додају дисциплине које
настају из нових друштвених односа и промена, на пример правно
уређење области високих технологија и друге.
Драги студенти, на овом факултету предају 32 редовна
професора, 22 ванредна професора, 25 доцената, четири наставника
страног језика, 11 асистената и четири сарадника у настави. Они су
врхунски стручњаци у својим научним областима.
Важно је да долазите на предавања, посећујете вежбе,
студијске групе и семинаре. Жива реч наставника и сарадника и
сарадња са њима има незамењиву улогу у савладавању испитне
материје. Немојте доносити исхитрену одлуку, после само једног
или два часа предавања или вежби, да због неког разлога, нећете
више да их похађате.
Поред наставних, ту су и ваннаставне активности, које
привлаче пажњу генерација студената.
Поменуо бих само неке: FORUM ROMANUM – Клуб
пријатеља римског права и антике, традиционално такмичење у
беседништву, које се одржава већ четврт века, симулације суђења,
трибине и друге.
Студирање, дакле, подразумева похађање предавања и
полагање испита, али и више од тога. Студент треба бити упознат са
културним, спортским и другим дешавањима, треба да посећује
позоришне представе, биоскопе, утакмице, музеје, концерте, да се
дружи.

2

Усавршавајте стране језике, читајте књижевна дела. Из неких
од великих књижевних дела, као Шекспировог Млетачког трговца,
Злочина и казне Достојевског или Андрићеве Проклете авлије, може
се из другог угла сазнати пуно о праву, што ће вам олакшати
разумевање дебелих правничких књига. Читањем разноврсних
штива обогатићете и употпунити ваша знања.
Скренуо бих вам пажњу да имате на располагању Библиотеку
Правног факултета, која је једна од најбогатијих и најбоље
опремљених правних библиотека у овом делу Европе са око 95.000
наслова монографских публикација и око 3.000 наслова серијских
публикација.
Када, једног дана, као дипломирани правник изађете кроз
врата овог факултета и закорачите у живот, увидећете колико је ваш
живот обележен и усмерен студирањем на Правном факултету. Неки
од вас ће се посветити судијском позиву, постати чак судије
највиших судова, Уставног и Касационог, као што су то данас неки
од наших гостију. Неки од вас ће бити адвокати, други ће радити у
државној управи, привреди или у другим институцијама и
установама.
Где год вас живот одведе и чиме год се будете бавили, имајте
на уму и придржавајте се правних правила која је поставио још
римски правник Улпијан. Она гласе: Поштено живети, никога не
вређати и свакоме дати оно што му припада.
Овоме бих додао: Поштено живите и не учините ништа данас
чега би се стидели сутра. Поштујте утврђена правила и постигнуте
договоре и не дозволите да их било ко мења, али ни сами то немојте
чинити.
Драги бруцоши, дозволите ми, на крају, да вам честитам на
избору да студирате права на Правном факултету Универзитета у
Београду и да вам пожелим све најбоље на студијама.
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