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ACTA DIURNA
Билтен Правног фак улте т а Универзите т а у Београ д у

Број 20, фе бруар – март 2008.

Апел Правног факултета
Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду, на својој седници од 19. фебруара 2008. године, једногласно је усвојило следећу
изјаву:
– следећи своју професионалну дужност;
– привржени идеји права и правичности, која је
скоро два века у самој основи Правног факултета као институције и његовог научног и стручног деловања;

The Senate of the University of Belgrade Faculty of
Law on its session from February 19th 2008 unanimously adopted the following statement:
– Following our professional duty;
– Being committed to the idea of law and justice,
which is nearly for two centuries in the core of the
Faculty of law as an institution and in its scholarly
and professional activities;

– полазећи од фундаменталних начела међународног права, утврђених у Повељи УН и Хелсиншком акту о безбедности и сарадњи у Европи, као и Устава Републике Србије,

– Adhering to the fundamental principles of the
international law established in the UN Charter and
the Helsinki Act on Security and Co-operation in
Europe, as well as to the Constitution of the Republic
of Serbia,

Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду је дубоко погођено флагрантним кршењем правних правила која су у самом
темељу правног поретка организоване међународне заједнице, начела недискриминације и једнаких
права свих држава.

The Senate of the University of Belgrade Faculty of
Law is deeply distressed by the flagrant violation of
legal rules, which are in the very grounds of the legal
order of the organized international community, the
principle of nondiscrimination and equal rights of all
states.

Самопроглашење независности Косова и Метохије, противно обавезујућој Резолуцији 1244 Савета безбедности УН, којом се с једне стране потврђује територијални интегритет Србије, а с друге
стране поставља оквир за решење косметског питања на темељима суштинске аутономије, не само
да је атак на територијалну целовитост Републике
Србије, већ и на фундаментални принцип владавине права у међународним односима.

Not only is the unilateral declaration of the
independence of Kosovo contrary to the obligatory
UN Security Council Resolution 1244 confirming the
territorial integrity of Serbia along with setting the
framework for the solution of the Kosovo question on
the grounds of substantial autonomy, but it also
represents an attack on the territorial integrity of the
Republic of Serbia as well as on the fundamental
principle of the rule of law in international relations.

Апелујемо на све међународне актере да се врате поштовању права, јер је само на тај начин могуће очувати мир и стабилност, како у региону,
тако и у другим деловима света, што је претпоставка за остварење и других високих циљева постављених у Повељи УН.

We are urging all the international actors to return
to accepting law, because it is the only possible way to
preserve peace and stability, both in the region and in
other parts of the world, as a condition for the
realization of other objectives established by the UN
Charter.
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Међународна правна елита на нашем
Факултету – Belgrade Open Pre-moot 2008

П

равни факултет Универзитета
у Београду је имао част да 7–9.
марта 2008. по први пут буде домаћин припремног турнира за највеће правничко такмичење на свету – Willem C Vis International
Commercial Arbitration Moot – које
се већ 15 година одржава у Бечу, а
ове године окупља чак 203 правна
факултета из целог света.
На београдској рунди такмичења
из међународног привредног права
и арбитраже – Belgrade Open –
учествовало је 15 тимова са правних факултета из 13 земаља региона и света (Аустрија, Словенија,
Хрватска, Босна и Херцеговина,
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Македонија, Албанија, Мађарска,
Русија, Украјина, Нови Зеланд,
САД, Аустралија), са преко 120 такмичара и 50 арбитара – угледних
правника, адвоката, и професора
из, између осталог, Беча, Лондона и
Њујорка, као и судију Вишег окружног суда у Минхену.
Поред нашег Факултета, главни
организатори такмичења били су
GTZ Отворени регионални фонд за
југоисточну Европу и Спољнотрговинска арбитража при Привредној
комори Србије, а као покровитељи
скупа такмичење су помогле и адвокатске канцеларије Карановић &
Николић, ЦМС Београд и Моравчевић, Војновић & Здравковић у
сарадњи са Schonherr.
Такмичење је свечано отворено
у петак 7. марта у амфитеатру II нашег Факултета, у присуству свих
учесника и донатора тима, када су
се гостима обратили продекан за
наставу проф. др Љиљана Радуловић испред Факултета, проф. др
Гашо Кнежевић испред Арбитраже,
Милош Балтић испред GTZ канцеларије, гђа Моника Канафоља,
правни саветник Комисије УН за
међународно привредно право, као
и доц. др Владимир Павић и асистент мр Милена Ђорђевић испред
организационог тима нашег Факултета. Скупштина гарда Београда, Пољопривредни факултет у
Београду и винарије Радовановић
и Раденковић, великодушно су помогле у организацији пријема поводом свечаног отварања овог такмичења и учиниле да он буде на
највишем нивоу, достојног међународног карактера овог такмичења.
По претходно договореном програму, студенти су 8. и 9. марта
имали прилику да испробају своје
аргументе пред арбитражним трибуналима које су чинили угледни
адвокати и професори из земље и
иностранства. Такмичење се од-

вијало у шест просторија на Факултету специјално опремљених за ову
прилику: правна клиника, судница,
конференцијска сала, сала за седнице, семинар за јавно право и форум романум. О јачини београдског
турнира најбоље говори податак да
су од четири полуфиналиста у усменом делу такмичења у Бечу чак
три учествовала на београдским
припремама (Беч (Аустрија), Туро
(САД) и Велингтон (Нови Зеланд)),
а да су се још три факултета из ове
групе пласирала у финални круг
такмичења (Београд, Ријека и New
South Wales (Аустралија)).
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Припремни турнир за међународно такмичење из арбитражног права – Belgrade Open Pre-moot 2008

Овај догађај је пратио и богат
програм гостопримства са организованим ручковима и вечерама, а
посебно треба истаћи и пријем у
Дому Народне скупштине Републике Србије 8. марта са обиласком
значајних просторија, када су се у
пленарној сали учесницима такмичења у име домаћина обратили господин Марко Даниловић, заменик
секретара Скупштине, ректор Београдског универзитета проф. др

Бранко Ковачевић и др Радивоје
Петрикић, партнер у ЦМС канцеларији. Програм је и овом приликом водила мр Милена Ђорђевић,
асистент Правног факултета.
На основу евалуација које су
учесници такимичења попунили,
као и усмених и писмених коментара, општи је утисак да је организација овог такмичења на најбољи
начин репрезентовала наш Факултет, град и нашу земљу, што број

заинтересованих за учешће на
Belgrade Open турниру 2009. године само додатно потврђује (поред
овогодишњих учесника заинтересованост да учествују на ванредном
турниру, показали су факултети из
Енглеске, Немачке, Швајцарске и
др. земаља). Добру организацију
турнира у доброј мери су омогућили и наши студенти волонтери
предвођени апсолвентом Драгутином Ненезићем. n
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Међународни дебатни турнир Belgrade Open

П

равни факултет Универзитета
у Београду је, у периоду од 22.
до 25. фебруара 2008. године, био
домаћин још једног међународног
такмичења под називом Belgrade
Open. Реч је о дебатном турниру у
организацији студентске универзитетске дебатне мреже „Отворена
комуникација“ (ОК) и Дебатног

клуба Правног факултета. Овај
турнир, који се у Београду организује седми пут, има за циљ успостављање сарадње са дебатним клубовима из других држава, као и
промовисање Београда као значајног академског центра. Његова
сврха, као и позитивни резултати
претходних турнира, учинили су

4

Belgrade Open међународни дебатни турнир

4

Belgrade Open највећим дебатним
догађајем на овим просторима.
Свечано отварање турнира је
било у петак, 22. фебруара, у Скупштини града са почетком у 19 часова, када се испред организатора
учесницима обратио продекан за
науку Правног факултета, доц. др
Миодраг Јовановић.
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Све квалификационе рунде су
одржане у амфитеатрима нашег
факултета, а финална дебата је организована у Дому Народне скупштине Републике Србије, у понедељак, 25. фебруара у 19 часова.
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Учесници турнира, поред студената из Србије, били су гости из више
земаља Европе и региона.
Овај турнир подржали су Правни факултет Универзитета у Бео-
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5

граду, Народна скупштина Републике Србије, Скупштина града
Београда и амбасада Сједињених
Америчких Држава у Београду. n

Велики успех наших студената на
међународном такмичењу у Бечу

Н

а петнаестом такмичењу студената права из арбитраже и
међународног привредног права –
Willem C Vis International Commercial
Arbitration Moot, које је одржано у
периоду од 15. до 20. марта 2008.
године у Бечу, тим студената Правног факултета Универзитета у Београду поновио је сјајне успехе сво-

јих колега из претходних година.
По четврти узастопни пут наши
студенти су се пласирали у финалну рунду такмичења у конкуренцији чак 203 факултета из целог
света (пре само 6 година, број учесника је износио готово 100 факултета мање), и то као 9. рангирани
тим после четири дана наступа.

Прошле године су томе додали и
треће место на усменом наступу, а
ове године су међу десетак лауреата престижних награда за најбољу
тужбу и најбољег говорника – прво
признање припало је целом тиму, а
друго нашој студенткињи Јовани
Стевовић. Овим је тим Правног
факултета спојио награде за усме-

5

Тим Правног факултета на пријему у Деканату
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Без њих се не може I
Захваљујући великодушној подршци наших спонозра, студенти
Правног факултета Универзитета у Београду били су у прилици да се
користе најновијом литературом из Међународног привредног права
и да учествују на важним припремним турнирима у Минхену и Загребу. Факултет корисити и ову прилику да се захвали нашим најуспешнијим компанијама, адвокатским канцеларијама и другим стручним институтцијама и удружењима без којих успех наших студената
не би био могућ:
Телеком Србија F Делта М F Железнице Србије F US Steel Serbia F
Rudnap group F Harrisons solicitors F Моравчевић, Војновић, Здравковић у сарадњи са Schonherr F ЦМС Београд F Карановић & Николић F Prica and partners F Завод за урбанизам Београда F Пиреус
банка F Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије F Удружење правника у привреди Србије F Wolf Theiss F Адвокатска комора Београда F Грамис инвест F Нелт.
Посебну захвалност Факултет дугује конзуларном одељењу Амбасаде Савезне Републике Немачке на изузетној предусретљивости и
експедитивности приликом решавања о захтевима за студентске
визе.

6

6

ни и писмени део такмичења и показао да се на нашем Факултету
студенти на највишем нивоу уче
вештинама аргументованог правничког говора као и писаној речи,
што је можда и најјаче оруђе доброг правника.
Организатори и главни спонзори такмичења су: Институт за
међународно трговинско право
Пејс универзитета у САД, UNCITRAL – Комисија УН за међународно привредно право, Правни
факултет Универзитета у Бечу, ICC
– Међународна трговинска комора,
AAA – Америчка арбитражна асоцијација, DIS – немачки Институт
за арбитражу, LCIA – Лондонска
арбитража, Међународни арбитражни центар при Привредној комори Аустрије и друге реномиране
међународне арбитражне институције.
Такмичење се састоји у решавању једног задатог случаја из области Права међународне продаје
робе и Арбитражног права и састоји из два дела: писменог и усменог, а сви тимови су дужни да се
ставе како у улогу тужиоца тако и у
улогу туженог у поступку пред

међународном арбитражом. Језик
на коме се пишу тужба и одговор
на тужбу као и језик на коме се износе усмени аргументи пред арбитражом јесте енглески језик. Рок за
подношење тужбе био је 6. децем-
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бар 2007., а рок за подношење одговора на тужбу 17. јануар 2008.
Припреме за такмичење трајале
су шест месеци, а тим у саставу:
Вук Цуцић, Милош Кузман, Никола Марковић, Марија Марошан,
Иван Нонковић, Милица Новаковић, Сања Пањковић, Милан Радонић, Рашко Радовановић, Дина Симоновић и Јована Стевовић, спремао
се под вођством доц. др Владимира
Павића, мр Милене Ђорђевић и
Угљеше Грушића. Захваљујући издашној подршци самог Правног
факултета и бројних спонзора, тим
се припремао и у Минхену и Загребу, а у Београду је у периоду од 7. до
9. марта уприличено припремно такмичење – Belgrade Open, на кoјем
је узело учешће 15 факултета из 13
земаља региона и света. Прилику
за последње корекције пред усмени
наступ на такмичењу студенти су
имали у пријатељским сусретима
са тимовима Питсбурга и Бахреина, у организацији Правног факултета Универзитета у Питсбургу,
који је дугогодишњи пријатељ на-

Без њих се не може II
Квалитет наступа тима београдског Факултета у Бечу у великој
мери зависи и од квалитета припрема кроз које су студенти прошли
пре Беча. Ако занемаримо pre-moot турнире на којима је наш тим
учествовао, непроцењив значај припремама нашег тима дао је Марко
Јовановић, прошлогодишњи члан moot тима и један од најбољих говорника, који је, услед службене спречености главних тренера тима,
две недеље сам припремао студенте за усмени наступ на такмичењу,
као и проф. др Сима Аврамовић, чији су коментари говорничких способности наших студената, као и претходних година, били од кључног значаја за успех нашег тима. Својим коментарима и сугестијама
проф. др Гашо Кнежевић и проф. др Мирко Васиљевић подигли су
ниво квалитета аргумената београдског тима. Поред њих, значајан допринос припремама као арбитри дали су и проф. др Јелена Перовић
са Економског факултета у Београду, адвокат Ивана Рацковић из адвокатске канцеларије Карановић & Николић, мр Милош Живковић и
др Вук Радовић, асистент и доцент нашег Факултета, адвокати Ђуро
Оташевић и Предраг Видаковић из канцеларије Карановић & Николић, и Срећко Вујаковић, адвокат у канцеларији Моравчевић, Војновић, Здравковић. Факултет се истовремено захваљује и свим адвокатима и бившим учесницима београдског Моот тима који су одвојили
драгоцено време током викенда 8–9. марта и преузели улогу арбитра
на београдском турниру Belgrade Open Pre-Moot.
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Штампа о успеху наших студената

шег Факултета и велика подршка
нашем тиму на овом такмичењу.
У усменом делу такмичења сваки тим (од 2 члана) наступа четири
пута, два пута у улози тужиоца, два
пута у улози туженог. Наступе
оцењује трочлано арбитражно веће
које чине истакнути професори и
арбитри из целог света. Укупан
збир оцена после четири дана наступа (укупно 24 оцене – 12 арбитара даје по 2 оцене по тиму (сваки
члан тима добија индивидуалну

оцену)) одређује којих 64 тимова
пролази у финалну рунду такмичења (ове године број учесника финалне рунде повећан је са 32 на 64
тима због изузетног пораста броја
учесника такмичења). Наш тим се
као девети пласирао у ову финалну
рунду, а на основу збира оцена из
наступа против четири тима са енглеског говорног подручја: Monash
University (Аустралија), Loyola LA
(САД), South Metodist University
(САД) и Leicester (Енглеска). Нажа-

лост, арбитри коју су оцењивали
наступ нашег тима у наредној фази
такмичења, нису поделили мишљење претходних дванаест који су
нашим студентима дали највише
оцене, те је у шеснаестину финала
прошао наш противник – Rutgers
University из САД и то подељеном
одлуком трибунала (2:1). У финалу,
победу је однео факултет Карлос
III из Мадрида, други је био тим
Универзитета Туро из САД, а треће
место поделили су Правни факул-
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тет из Беча и Правни факултет из
Велингтона, Нови Зеланд.
Континурани успех нашег Факултета на овом такмичењу резултат је каквим се мали број факултета на свету може похвалити. Не
чуди зато да су просторије у којима
је наступао београдски тим биле
дупке пуне, а да су наступи наших
студената, њихова аргументација и
правна логика, константно награђивани похвалама арбитара и
аплаузом публике. Између осталог,
у писменим коментарима уважених професора и практичара широм света на писмене поднеске нашег тима забележено је и следеће:
„Ваш меморандум демонстрира
продубљену анализу чињеница случаја и добро познавање права. Он
на бриљантан начин износи одбрану туженог, у правом смислу речи,
јасно и убедљиво побијајући наводе
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тужиоца истовремено успешно износећи сопстеве аргументе. Тон
„напада“ против тужиоца је вешто и професионално избалансиран, тако да није ни превише агресиван, ни превише благ. Из свих
ових разлога, ваш меморандум сам
оценила као најбољи у групи од 4
меморандума које сам добила на
оцењивање“; „ Заиста сам уживала
читајући ваш меморандум. Сјајна
аргументација, јако добра организација текста, бриљантна употреба правних извора – судске праксе, правне доктрине и др. Опште
узев, рекла бих да је ваш меморандум победник. ... Не само да сам
била убеђена аргументацијом коју
износите, већ и импресионирана.
Сјајна употреба чињеница, аргументи који теку један из другог,
судска пракса која подржава Ваше
наводе и релевантна литература.
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Сјајно одрађен случај за туженог!“.
Ово су само неки од коментара на
одговор на тужбу, писмени поднесак нашег тима који, на жалост, за
разлику од меморандума за тужиоца, иако је прошао у други круг за
оцењивање није добио и једну од
престижних награда.
Остаће забележено и да је у публици током наступа београдског
тима седео и чувени проф. др Алберт Крицер, један од оснивача
овог престижног такмичења, који
је управо ове године, на 80-годишњицу свог живота, добио награду за животно дело, као и проф.
др Рене Хеншел, из чије су књиге на
тему Несаобразност робе у праву
међународне продаје студенти извлачили правну аргументацију и
инспирацију за решавање овогодишњег проблема. Београдски тим
неће заборавити ни изузетне речи

8

Тим Правног факултета са колегама из Питсбурга, Кијева, Бахреина и Приштине на свечаном затварању такмичења
Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot
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Vis Moot 2008. из перспективе једног moot-овца
Претходне генерације moot-оваца су развијале рецепт за постизање врхунских резултата на такмичењу
Willem C. Vis Arbitration Moot. Али за нас moot-овце постоји нешто важније чак и од самих награда: знање које
смо стекли и време које смо провели заједно. Можда ће се додуше некоме учинити да би редослед требало да
буде обрнут. Јер заиста, ко би заборавио путовања, журке, коктеле, нова познанства, „teambuilding“-е у Реци,
понеке љубави, ноћну вожњу бициклом по Бечу, као и све оне тренутке овековечене фотографијама на Facebook-у. Али, колико год то можда невероватно звучало, претходних шест месеци ће нам остати у сећању пре
свега као период у коме смо спознали лепоту интелектуалног стваралаштва. Тих шест месеци представљају
остварење наших жеља и замисли како студије заиста треба да изгледају. Решавали смо нерешене проблеме
из међународне привредне и арбитражне праксе, имали смо приступ најбољој светској литератури, скоро 24
сата на располагању тренере спремне да дискутују са нама, имали смо пуну слободу развијања својих идеја,
а граница нам није био један уџбеник напамет научен, већ смо границе постављали једино ми сами. А увек
смо могли више. И то је оно што је довело до успеха, при чему не мислим само на награде које смо добили.
Прави успех је тај непоновљиви осећај када си коначно тамо у Бечу, имаш веру у себе и у свој тим, имаш
довољно знања и самопоуздања да разговараш са највећим светским правницима и када осећаш понос што
си део тима београдског Правног факултета о коме сви говоре са поштовањем и уважавањем. Ово такмичење
нам није донело само вредне контакте, још једну ставку у CV-ју и обезбеђено запослење у најбољим
београдским адвокатским канцеларијама. Донело нам је и свест о томе да радом и знањем можемо да будемо
део светске правничке елите. Било је вредно сваког уложеног труда.
Припремила Сања Пањковић

похвале уваженог проф. др Мартина Хантера, доајена арбитражног
права, који је председавао трибуналом на једном од наступа нашег
тима.

Пласман у финални део такмичења, као и награде за тужбу и говорника, само су додатна потврда
озбиљности и квалитета правног
образовања на Универзитету у
Београду и у Србији. За крај, с пра-

вом се може рећи да су студенти
права вратили Београд на мапу
светских центара арбитражног
права и правног образовања, где
му је, судећи по резултатима које
годинама остварује, и место. n
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Бриљантна аргументација наших студената

15.

марта 2008. године, тим нашег Факултета у саставу:
Урош Живковић, Велимир Живковић, Милица Стојановић, Данијела
Доброта и Анђела Симић, учествовао је у усменом делу националне
рунде Jessup Moot Court-a, светски
познатог такмичења из Међународног јавног права и освојио друго
место. На такмичењу су учествовали још и тим Правног факултета
Универзитета у Новом Саду, као и
Правни факултет Универзитета
Унион из Београда, који је освојио
прво место.
Такмичење се састоји из две фaзе: писменог и усменог дела. У писменом делу, наши студенти имали
су задатак да напишу поднеске на
енглеском језику, демонстрирајуци

сву вештину истраживања литературе и истицања вредности сопствене аргументације. Рок за поднеске био је 15. јануар 2008. године.
Припреме за ово такмичење биле
су врло интензивне и трајале су од
октобра 2007. године. Тим нашег
Факултета припремала је асистент
др Ивана Крстић.
Усмени део такмичења одржан је
у Трговинском суду 15. марта 2008.
године, а судије пред којим је нас
тим бранио своју аргументацију углавном су били домаћи представници међународних организација.
Како је цео случај имао преко 40
страна и односио се на изузетно
компликовано питање третмана терориста и примене хуманитарног
права и људских права на дату ситуацију, анализа случаја захтевала

је предан рад и ишчитавање обимне литературе на енглеском језику.
Нажалост, већина судија која је оцењивала наступ наших студената
није имала времена да добро проучи случај, јер су добили позив за
учешће уочи самог такмичења, што
је било изазвано догађањима на
Косову и Београду и одустајањем
великог броја страних експерата.
Из тог разлога, било је приметно да
су судије више оцењивале сам наступ, него аргументацију која је
тим путем изношена. Тако је и наш
тим врло тесно изгубио прву позицију и могућност да своје вештине
покаже у Вашингтону, САД где ће у
периоду од 6. до 12. априла бити
одржана међународна рунда овог
такмичења.
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За крај, важно је поменути да је
један од судија који је оцењивао меморијале нашег тима похвалио студенте за уложени рад и истакао да
су њихови меморијали „пример сјајног истраживања, одличног разумевања принципа међународног права
и брилијантне аргументације“. Такође, наша два студента, Велимир
Живковић и Урош Живковић проглашени су за трећег, односно четвртог говорника на такмичењу. Општа је оцена да су наши студенти
на најдостојанственији начин представљали свој Факултет, а подршку
током наступа добили су и од колега: порф. др Драгице Вујадиновић,
доц. др Миодрага Јовановића, др
Душана Поповића, мр Марије Караникић и мр Марка Давинића. n
Тим Правног факултета на националној рунди такмичења Jessup Moot Court

Научни скупови у иностранству
10

О

д 28. фебруара до 1. марта 2008.
године, на Буцеријус Правном
факултету у Хамбургу одржана је Годишња скупштина Европског удржења правних факултета (ELFA).
Наш факултет су на овом скупу
представљали продекан за финансије, проф. др Александра Јовановић
и продекан за науку, доц. др Миодраг Јовановић. Овогодишња сесија је
била посвећена улози правних факултета у тзв. континуираном правном образовању (Continuing Legal
Education). Ова област је у неким
земљама регулисана на начин да су,
рецимо, сви чланови адвокатских
комора дужни да годишње проведу
одређени број часова на посебно организованим семинарима из одређених области правничког образовања.
У завршној резолуцији Генералне
скупштине закључено је да у проце-

су додатног стручног усавршавања
правника, поред професионалних
удружења и специјализованих приватних едукативних институција,
посебна улога мора бити намењена и
правним факултетима.
Поред ове централне теме скупа,
у четири одвојене радне групе дискутовало се и о следећим темама:
улога последипломских студија, а
посебно трансформација ранијих
магистарских студија, у болоњском
процесу (ова тема ће бити посебно
размотрена на следећој годишњој
скупштини која ће бити одржана у
Фрибуру, Швајцарска); минимални
стандарди правничког образовања;
Еразмус и други програми размене
студената; хармонизација система
кредита (ECTS).
GGG

Проф. др Драгица Вујадиновић
је учествовала у раду и имала излагање о Макијавелијевој политичкој
теорији на курсу из Социјалне филозфије, у Интер-универзитетском
центру у Дубровнику, у периоду од
24. до 28. марта 2008.
GGG
Асистент мр Марија Караникић
Мирић је учествовала на Седмој годишњој конференцији о европском
одштетном праву (Conference on
European Tort Law), у организацији
Истраживачке јединице за европско
одштетно право (ETL) и Европског
центра за одштетно право и право
осигурања (ECTIL). Конференција
је одржана у Бечу, у просторијама
аустријске Академије наука, од 26.
до 28. марта 2008. године. n

Научни скупови у земљи

П

роф. др Ђорђе Лазин учествовао је на научном скупу „Усаглашавање кривичног законодавс-
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тва са Уставом Србије“ који је
одржан 11–13. марта 2008. године
на Копаонику (конгресни центар) у

организацији Удружења за кривично право и криминологију Србије.
Том приликом је поднео реферат
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на тему „Право окривљеног на унакрсно испитивање сведока“ и председавао радном групом за израду
закључака са овог скупа.
GGG
На међународном научном скупу под називом „Кривичноправна
питања малолетничке делинквенције“ који је у организацији Српског удружења за кривичноправну
теорију и праксу и Canadian Inter-
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national Development Agency одржан у Београду 21–22. марта 2008.
узело је учешћа неколико чланова
Катедре за кривично право. Уводни
реферат Феноменологија и етиологија криминалитета малолетника
поднео је проф. др Ђорђе Игњатовић, проф. др Ђорђе Лазин презентовао је реферат Принцип опортунитета у покретању кривичног
поступка према малолетницима,
проф. др Љиљана Радуловић представила је реферат Вaспитни нало-
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зи као посебне мере реаговања према
малолетним
учиниоцима
кривичних дела, док је проф. др
Милан Шкулић имао реферат Основна начела поступка према малолетницима.
GGG
Академик проф. др Данило Баста је 31. марта у Коларчевој задужбини учествовао у промоцији књиге Младена Козомаре „Четири
предавања о уму“. n

Гости на предавањима

Ч

увени амерички криминолог др
Драган Миловановић, професор
Криминологије и Кривичног правосуђа на North Easten University of

Chicago, одржао је на часовима из
предмета Криминологија са правом
извршења кривичних санкција предавање о радикално-констутативној

дефиницији злочина која је пробудила велико интересовање студената
нашег Факултета као и дискусију у
којој су се анализирали аргументи за

11

Проф. др Драган Миловановић на предавању у амфитеатру V
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и против правне дефиниције злочина. Професор Драган Миловановић
је био одушевљен нивоом знања и
логиком коју су том приликом показали студенти нашег Факултета.

GGG
Проф. др Зоран Стојановић је
17. марта 2008. године у Подгорици
одржао предавање по позиву Црногорске академије науке и умјетности на тему – Тенденције у савременом кривичном праву.
GGG
На позив професора др Леополда Маријана Павчника, изванредног члана Словеначке академије
наука и уметности, професор др Јасминка Хасанбеговић је била гост
Правног факултета Универзитета у
Љубљани и у четвртак 27. марта
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2008. одржала предавање за студенте свих смерова последипломских студија у оквиру курса из
предмета Филозофија права, говорећи на тему О правном расуђивању
пред педесетак слушалаца – студената, као и неколико професора и
асистената, чланова Катедре за теорију и социологију права. На сугестију домаћина, предавање је било
на српском, а питања на словеначком. Приликом ове посете, такође,
гошћа је домаћинима уручила већи
број књига, скоро искључиво факултетских издања, понајвише из
области теорије и филозофије права и сродних области, као поклон
декана професора др Мирка Васиљевића односно београдског
Правног факултета и пренела жељу
декана и Катедре за теорију, филозофију и социологију права да
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проф. Павчник што скорије узврати посету и одржи предавање на
Правном факултету у Београду.
GGG
20. марта 2008. године у Конференцијској сали нашег Факултета
др Славољуб Царић, Заступник
Србије пред Европским судом за
људска права и Вања Родић, правни саветник у канцеларији одржали су предавање на тему Досадашња искуства у раду Канцеларије
Заступника пред Европским судом
за људска права. Предавању су присуствовали студенти редовних студија, и последипломци, адвокати,
као и тим нашег Факултета који се
припрема за такмичење из јуриспруденције Европског суда за људска права. n

12

Вања Родић и др Славољуб Царић на предавању у Конференцијској сали нашег Факултета

12

10

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

13

Општи семинар

С

астанак Општег семинара 18.
марта 2008. године био је посвећен књизи проф. др Јасминке Хасанбеговић: Заблуда о правној норми – Правна норма није заповест?
(у издању Досијеа). У конференцијској сали, уз присуство великог
броја професора, асистената и студената Правног факултета о књизи
су говорили професори Правног
факултета у Београду: проф. др Будимир Кошутић, проф. др Коста
Чавошки и проф. др Данило Баста.
Они су изнели критички осврт
књиге професорке Хасанбеговић

Састанак Општег семинара на тему
Заблуда о правној норми – правна норма није заповест?

GGG
На састанку Опшег семинара 25.
марта 2008. године у Сали за седнице Правног факултета у Београду,

истичући да је ауторка, као и у
претходној књизи: Заблуда о правној норми – Логичка структура
правне норме, успешно одговорила
на тежак задатак који је себи поставила. Учесници су подвукли да је
међу нашим, али и страним теоретичарима права мали број оних
који су се одважили на овако тежак
подухват. На крају излагања професор Данило Баста изразио је наду
да ће Општи семинар имати част да
представи и трећу књигу Заблуда о
правној норми, чиме ће проф. Хасанбеговић заокружити свој рад на
овој теми.

рабин јеврејске заједнице у Србији
и Македонији, Исак Асиел, одржао
је предавање на тему Десет божијих
заповести? Пред великим бројем
поштовалаца Општег семинара ра-

13

Проф. др Жика Бујуклић, управник Општег семинара и
Исак Асиел на састанку Општег семинара
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бин је представио теоријске основе
јудаизма и Десет божијих заповести, као и нека правила којих су
припадници јудаистичке вере дуж-
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ни да се придржавају у свакодневном животу. За велики број тих
правила већина присутних на Општем семинару до тада није имала
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сазнања. Након исцрпног излагања,
рабин Исак Асиел одговарао је на
многобројна питања присутних у
Свечаној сали. n

Факултетски живот

П

равни факултет Универзитета
у Београду закључио је уговор
о сарадњи са реномираном међународном адвокатском канцеларијом
Gide Loyrette Nouel – GLN Support
International огранак у Београду.
Канцеларија Gide послује у 21.
земљи света, а настала је у Паризу.
Београдски огранак GLN Support
International отворен је 2004. године. Уговор се односи на два аспекта

сарадње. С једне стране, Правни
факултет и GLN ће организовати
наградни конкурс из пословног
права за студенте четврте године
основних академских студија, студенте дипломских академских (мастер) студија, студенте специјалистичких студија, као и апсолвенте
Правног факултета у Београду. Троје студената који после израде писаног рада и разговора са комисијом

буду одабрани као најбољи биће
награђени тромесечном плаћеном
праксом у београдској канцеларији
GLN. С друге стране, уговор о сарадњи се односи на могућност гостовања адвоката GLN-а на часовима пословног права.
У име Правног факултета, уговор
је 26. фебруара 2008. године потписала проф. др Љиљана Радуловић,
продекан за наставу. У име канцела-
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Са свечаности поводом потписивања споразума о сарадњи између Правног факултета и
адвокатске канцеларије Gide Loyrette Nouel – GLN Support International
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рије Gide Loyrette Nouel, уговор је
потписао г. Francois d’Ornano, партнер и директор београдске канцеларије. Потписивању су присуствовали проф. др Весна Бесаровић, асист.
др Душан Поповић и г. Матеја Ђуровић (GLN).
GGG
Мр Ивана Крстић 6. марта 2008.
године с одликом одбранила је докторску дисертацију на тему Универзална надлежност у међународном праву за тешке повреде људских
права пред комисијом: проф. др
Милан Пауновић, (ментор), проф.
др. Зоран Стојановић и проф. др.
Борис Кривокапић.
GGG
20. марта 2008. године потписан
је уговор о сарадњи између између
Правног факултета Универзитета у
Београду и Канцеларије Заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права. Испред
Правног факултета споразум је
потписао декан, проф. др Мирко
Васиљевић, а испред Канцеларије,
др Славољуб Царић, Заступник Србије пред Европским судом за људска права. Споразум предвиђа раз-

Потписивање споразума о сарадњи Правног факултета са Канцеларијом
Заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права

не облике и видове сарадње, попут
организовања кратких курсева, специјалистичких студија, правних
клиника, студентске праксе у Канцеларији и сл.
GGG
У свечаној сали Правног факултета у Београду, као и претходних
година, у периоду од 19. до 21. мар-

та је у сарадњи са The English Book
одржана продајна изложба најновијих академских наслова познатих
издавача са енглеског говорног
подручја, међу којима су и: Oxford
University Press, Pearson Education и
Cambridge Univeristy Press.

15

GGG
Интернет портал Правног факултета Универзитета у Београду,
посвећен проучавању косовскометохијског проблема из угла права и
међународних односа, „Право Србије на Косово“ (www.kosovo-law.org)
је почео са радом почетком марта
ове године. Сајт уређују студенти и
професори Правног факултета, а на
њему се већ налази неколико десетина чланака, како оригиналних
тако и преузетих са других сајтова,
из пера таквих страних ауторитета,
као што су Марчело Коен и Џејмс
Крафорд, али и професора нашег
Факултета, као што су др Милан
Пауновић и др Миодраг Јовановић.
Веб линк за овај портал је постављен на насловну страну веб сајта Факултета, а сајт ће се редовно
допуњавати новим садржајима. n

Продајна изложба издања The English Book
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Вести из библиотеке

С

вечану доделу захвалница дародавцима наше библиотеке,
одржану 31. марта 2008. године, отворио је Декан Факултета проф. др
Мирко Васиљевић. Званицима се,
потом, пригодним говором обратио председник Библиотечког одбора проф. др Данило Баста, док је
управница Библиотеке др Светлана
Мирчов обавестила госте о свим
позитивним променама које су се
одиграле у Библиотеци између два
окупљања дародаваца. На велико
задовољство домаћина пригодној
свечаности присуствовао је велики
број представника институција и
појединаца који су својим поклонима обогатили фонд Библиотеке
током 2006. и 2007. године.

GGG
Студенти библиотекарства и информатике су 18. марта 2008. посетили Библиотеку Правног факултета Универзитета у Београду. Уводни
разговор се водио о задацима и значају високошколских библиотека и
њиховој улози као потпоре наставнонаучног процеса прилагођеног
Болоњској декларацији. Затим су
студенти детаљно упознати са историјатом, задацима и функционисањем наше библиотеке.
GGG
Током фебруара и марта 2008.
књижни фонд Библиотеке Правног
факултета Универзитета у Београ-

ду обогатили су следећи дародавци:
Институције: Архив Србије и
Црне Горе; Београдска берза, ПР и
маркетинг; Комисија за хартије од
вредности; Министарство правде
Републике Србије; Народна библиотека Србије; Правен факултет Јустинијан Први, Скопље; Правна
факултета Универза в Марибору;
Правни факултет Универзитета у
Бања Луци; Правни факултет Универзитета у Новом Саду; Универзитетска библиотека Светозар
Марковић у Београду: Фонд за
хуманитарно право; Центар за
слободне изборе и демократију
(ЦеСИД).
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Са свечане доделе захвалница дародавцима наше Библиотеке
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Реч академика проф. др Данила Басте
на свечаности доделе захвалница дародавцима
Поштовани господине Декане,
Поштовани наши дародавци,
Дозволите ми да у овој свечаној прилици, као председник Библиотечког одбора, кажем неколико речи.
Желим да их изрекнем и у име свих запослених у овој библиотеци, као и у име осталих чланова Библиотечког
одбора.
О књигама и библиотекама изговорене су многе мудре и лепе речи, вредне да их по могућству запамтимо
или да их се макар с времена на време подсетимо. Ако се, примера ради, узме у руке Енциклопедија цитата
(Београдска књига, Београд, 2006), у чијем је састављању учествовала и управница ове библиотеке, госпођа
Светлана Мирчов, видеће се да су о томе, сажето и упечатљиво, имали шта да кажу и Цицерон, и Плиније
Млађи, и Хорације, и Сенека, и Карлајл, и Емерсон, и Доситеј Обрадовић, и Божа Кнежевић, и Иво Андрић,
и Мирослав Крлежа, и Борхес, и Монтењ, и Паскал, и Волтер, и Флобер, и Ниче, и Пастернак, и многи други.
Чудновато је, међутим, да при том није речено ништа о оној врсти људи које називамо дародавцима књига.
А они, тај нарочит племенити сој међу другим племенитим људима, свакако заслужују да се и о њима каже
која реч.
Дародавац књиге некој библиотеци појављује се у тројакој улози, он је троструки пријатељ: пријатељ књиге, пријатељ те библиотеке и пријатељ будућег, њему непознатог читаоца који ће његову дар-књигу – можда
већ сутра, а можда кроз сто година – моћи да посуди како би задовољио своју духовну потребу или своју
знатижељу, како би нешто научио, стекао ново сазнање или се о нечему једноставно обавестио. Књиге се
пишу и објављују да би биле читане. Оне су незаобилазно средство духовног саобраћаја, онога у којем се
живот не може изгубити, већ само обогатити и одуховити, оплеменити и очовечити. Дародавци књига су
важни, драгоцени, често и незаменљиви учесници тога саобраћаја, који га не усмеравају, али га увелико олакшавају. Они су и, не заборавимо, великодушни. Јер, у тај се саобраћај укључују с најбољим намерама, широка
срца и широке руке, налазећи јединствено и неупоредиво задовољство у самом свом поступку, у самом гесту
даровања књиге.
Библиотеке су, наравно, могућне и без својих дародаваца. Али су с њима, с тим несебичним и благородним
људима, поклонодавцима самог људског духа, због природе њиховог дара неупоредиво и вишеструко богатије. То, разуме се, важи и за нашу библиотеку.
Као што је понос куће којој припада и чији је непроцењив саставни део, ова библиотека је исто тако поносна и на своје дародавце. Поносна и – захвална. Позвали смо вас, драги наши дародавци, да вам изразимо
своју најдубљу захвалност за ваше широкогруде дарове овој библиотеци. Радујемо се што сте наш позив прихватили и нашли времена да данас будете овде и присуствујете свечаности намењеној искључиво вама. Захвалница коју ћемо вам уручити није, разуме се, никакво уздарје достојно вашег чина, али је, уверени смо да
ћете је тако схватити, знамен и белег наше најискреније захвалности. Молим вас да тај знамен и тај белег
примите из пријатељске руке, исте оне која је примила и ваш дар.
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Данило Н. Баста
Појединци: др Мирослав Антевски; проф. др Данило Баста; доц. др
Милан Благојевић; Владимир Бргуљан; Лука Бренеселовић; проф.
др Мирко Васиљевић; Жељко Вујотић; Вања Ерор; асист. мр Милош

Живковић; проф. др Небојша Јовановић; асист. мр Љубинка Ковачевић; ацд. Божидар В. Лазић; Драгутин Ненезић; мр Нада Г. Новаковић;
проф. др Ранко Орлић; Милан Пав-

ловић; доц. др Александра Чавошки; проф. др Коста Чавошки.
Библиотека свим дародавцима
најсрдачније захваљује на поклоњеним публикацијама. n

Лабус, Јасна Митић, Ксенија Сорајић и Ненад Ковачевић, припрема се за такмичење из јуриспруден-

ције Европског суда за људска
права, које ће бити одржано 18. и
19. априла 2008. године у Палати

Moot Court

Т

им нашег Факултета у саставу:
Марија Шћекић, Миона Михаиловић, Стефан Антонић, Марко
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правде. Тренер нашег тима је Марко Јовановић, студент генерације
нашег Факултета у школској 2006–
07. години, власник диплома са
мастер студија за међународно
право и мастер програма из права
ЕУ (Нанси), бивши учесник Моот
такмичења из арбитражног права,
тренутно студент докторских сту-
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дија на Правном факултету Универзитета у Паризу – Сорбона.
GGG
Тим нашег Факултета у саставу:
Вељко Грковић, Миа Фукуда и Марко Вујетић, припрема се за такмичење из Међународног хуманитар-
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ног права, које ће бити одржано у
периоду од 19. до 23. априла у просторијама Црвеног крста. Тим нашег Факултета припрема асистент
др Ивана Крстић, уз помоћ Анђеле
Симић, студенткиње четврте године Факултета која је дугогодишњи
активиста Црвеног крста. n

Дебатни клуб

3.

марта 2008. године у амфитеатру III, дебатни клуб правног
факултета је одрзао презентациону
дебату на тему: Овај дом би увео и
економски критеријум приликом
доделе будзетског статуса студентима.

Овом дебатом је обележен наставак рада дебатног клуба у
летњем семестру и позвани су студенти да се прикључе дебатном
клубу. Гости тј. судијски панел дебате – професори: Драгица Вујадиновић, Светислава Булајић и Мио-

18

Рад Дебатног клуба на Правном факултету

18

драг Јовановић, дискутовали су са
студентима Правног факултета
Дуња Живановић, Јована Митић,
Младен Шулејић и Ненад Ковачевић. Програм је водио Александар
Томовић. n
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Forum Romanum

Т

рећи пут, успостављајући на
тај начин неку врсту мале традиције, Forum Romanum је 7. марта
2008. угостио најпознатијег српског
енолога, професора Пољопривредног факултата Универзитета у Београду др Слободана Јовића. И овога
пута Форум је био премали да прими све који су пожелели да чују
оригиналну причу о вину, причу
стару неколико миленијума. На
свој препознатљив начин, уз прегршт анегдота, монолога и рецитација, са тамбуром у руци проф. Јовић је држао пажњу присутних
више од два сата и обећао да ће се
његово дружење са форумашима
наставити.

28. марта 2008. године, наш Форум је имао велику част да угости
др Пола ди Плесиса (Paul du Plessis),
професора Римског права на Универзитету у Единбургу, уредника
едиције за римско право у Oxford
University Press, као и члан Међународног савета Фондације Алан Вотсон на Правном факултету Универзитета у Београду.
Професор ди Плесис је пред педесетак присутних студената и
професора, на Форуму одржао пре-

давање на тему „Theory and Practice
in the Roman Law of Contracts“, а након истог продужио разговор са
присутнима на тему римског права
и његовог утицаја на савремена
права широм света.
Значајни резултати посете проф.
ди Плесиса нашем факултету јесу да
је он именован за члана уредништва
Анала, као и да је постао уредник
новосноване секције за римско право при вебсајту Фондације Алан
Вотсон (www.alanwatson.org). n

GGG
21. марта 2008. почасни председник Форума романума проф. др
Обрад Станојевић и Луко Мусладин одржали су предавање на тему
„Mexico de mis amores“, и форумашима приближили многе занимљивости ове чудесне земље. Причама
о пирамидама латиноамеричких
працивилизације, причама о највећем граду на планети – Мексико
Ситију и о чаробној Квернаваки
успели су да привуку нашу пажњу.

19

GGG
Проф. др Пол ди Плесис на предавању у клубу Forum Romanum

Студентски живот

У

препуном амфитеатру VIII
(судница) 11. марта 2008. године одржано је представљање наградног конкурса из пословног
права који је Правни факултет
Универзитета у Београду организовао са реномираном међународном
адвокатском канцеларијом Gide
Loyrette Nouel. Истом приликом
представљен је и рад ове канцела-

рије која послује у 21. држави света. У име факултета говорили су
продекан доц. др Миодраг Јовановић и асистент др Душан Поповић,
док су се студентима у име канцеларије GLN обратили г. Франсоа
д´Орнано, директор, и г. Матеја
Ђуровић, адвокатски приправник.
Наградни конкурс који је овом
приликом представљен је отворен

за студенте четврте године основних академских студија, студенте
дипломских академских (мастер)
студија, студенте специјалистичких студија, као и апсолвенте Правног факултета у Београду. Студенти треба поштом да доставе рад
написан на српском језику на једну
од понуђених тема до 30. априла
2008. године на адресу факултета.
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Студенти на пријатељској кошаркашкој утакмици у Косовској Митровици

Ове године понуђене су две теме:
Правни режим слободних професија, и Business Judgment Rule. Студенти који се пријаве на конкурс
морају имати активно знање енглеског језика. Познавање другог
страног језика је предност. Одлуку
о шест најбољих радова донеће до
30. маја 2008. године комисија у
саставу: проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Весна Бесаровић, г.
Франсоа д’Орнано (GLN), асист. мр
Душан Поповић и гђица Милена
Манојловић (GLN). Аутори шест
најбољих радова биће позвани да
свој рад представе пред трочланом
комисијом. Том приликом биће
проверено и њихово познавање енглеског језика. Комисија ће оценити кандидате и објавити резултате
о три најбоља кандидата до 30. јуна
C

M

Y

K

20

2008. године. Троје студената који
после писмене и усмене провере
буду одабрани као најбољи бити
награђени тромесечном плаћеном
праксом у GLN Support International
огранак у Београду.
GGG
Кошаркашка екипа Правног факултета у саставу: Милош Спирић,
Момчило Јевтић, Никола Миловановић, Бошко Делић, Никола Ћук,
Грујић Александар, Милан Стаменковић, је 15. марта 2008. год. одиграла пријатељску утакмицу са
студентима Приштинског универзитета у Косовској Митровици.
Разлог организације овог догађаја
био је пружање подршке колегама
са Приштинског универзитета, и

старијим колегама – судијама окружног и општинског суда у Косовској Митровици, у борби за остварење права на образовање и
права на рад. У говору који је одржао испред зграде суда, пред пар
хиљада грађана Србије, капитен
екипе Милош Спирић је апеловао
на грађане Србије, свих професија,
да дођу и обиђу овај део наше земље
који одише лепотом и историјом, и
на тај начин достојанствено пруже
подршку свима онима чија су основна људска права, загарантована
правним и моралним нормама цивилизованог света, угрожена или
повређена.
Пре почетка утакмице, у знак
пажње, екипа нашег Факултета је
предала Приштинском универзитету дресове за нову сезону. Утак-

C

M

C

M

Y

K

Y

K

100

90

80

70

60

50

40

30

мица је одиграна у прелепој атмосфери пред бројном публиком, на
теренима испред студентског дома
у северној Косовској Митровици.
Завршена је симболичним исходом
– без победника и пораженог. Цела
акција је изведена уз свесрдну подршку декана Правног факултета
проф. др Мирка Васиљевића .
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Како би помогао студентима да
пронађу најбоље могуће запослење,
Правни факултет ће и ове године,
23. маја у периоду од 10 до18 часова, организовати Career Day у просторијама Факултета. Овај својеврсни сајам запошљавања окупиће,
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као и претходних година, представнике наших најбољих адвокатских
канцеларија, ревизорских кућа и
других великих компанија које ће
дипломираним правницима и студентима права понудити прилику
за посао, летњу праксу или могућност волонтирања. n

Студенти Правног факултета у одбрани
међународног правног поретка

17.

фебруара 2008. године, косовски парламент је противправно прогласио независност
овог дела територије Републике Србије. Као и много пута до сада, студенти Правног факултета Универзитета у Београду су први дигли свој

глас против неправде, одлучивши
се да правду бране својим знањем,
креативношћу и достојанством. У
сарадњи са колегама других факултета Београдског универзитета (Пoљопривредни, Саoбраћајни, Шумарски,
Учитељски,
Факултет

политичких наука), као и невладином организацијом Активни центар, студенти београдског Правног
факултета су се одлучили на миран
протест дан по проглашењу независности како би се осудио овај
противправни чин и како би се из-

21

Студенти на административном прелазу Јариње (1)
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разило аргументовано неслагање са
таквим поступком.
После симболичног минута ћутања за међународно право, као и
ватрених говора декана проф. др
Мирка Васиљевића, професора
Оливера Антића и Жике Бујуклића
и других говорника из редова студената, преко три хиљаде студената, се праћено професорима и асистентима Правног Факултета у
мирној поворци преселико из амфитеатру V Факултета на Студентски трг где су им се придружиле
колеге са других факултета Београдског универзитета. Протестном
шетњом до Храма Светог Саве на
Врачару, где је у поподневним часовима одржан молебан за спас Косова и Метохије, на мирана и достојанствен начин завршена је ова
акција студената.
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Неколико дана касније, у четвртак 21. фебруара 2008. године, студенти Правног факултета су учествовали и у великом, општенародном
протесту „Косово је Србија“ који је
одржан испред Дома Народне скупштине Србије. По опробаном рецепту, после окупљања у амфитеатру V и шетње до Студентског трга,
неколико хиљада студената Правног факултета у друштву својих
професора учествовало је на митингу испред Дома Народне скупштине. Правни факултет је на овом
митингу био заступљен и преко
свог студента продекана и студента
проректора Београдског универзитета, Марка Милутиновића, студента четврте године, који је пред
више стотина хиљада људи пренео
негативан став студената Правног
факултета и Београдског универзи-
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тета о чину једностраног проглашења независности Косова.
У петак 22. фебруара 2008. више
стотина студената Правног факултета кренуло је пут Косовске Митровице да искажу подршку својим
колегама после једностраног проглашења независности Косова, заједно са студентима Пољопривредног, Саобраћајног, Учитељског
факултета, Факултета орагнизационих наука и више наставника. Путовање је било организовано и
припремљено, добијено је одобрење међународне управе за несметани улазак на Космет и потврђено
је пре поласка. Ипак, колона од седам дуплих аутобуса са студентима
заустављена је на административном прелазу Јариње. Део студентских аутобуса је прошао пункт
UNMIK полиције али је заустављен
од KFOR-а мало даље на другом
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Студенти на административном прелазу Јариње (2)
C

M

Y

K

22

C

M

C

M

Y

K

Y

K

100

90

80

70

60

50

40

30

пункту. Уследили су узалудни преговори, а студенти су се нашли у
непријатној ситуацији оружаног
окружења, поготово они између
два пункта, које су снаге KFOR-а
вишесатно блокирале са обе стране. Суочени са овим, студенти који
су остали на путу одлучили су да
мирним седењем протестују пред
оружаном силом, а незадовољство
и нервозу оних блокираних су настојали да умире ректор Београдског универзитета проф. Бранко Ковачевић и декан Правног факултета
проф. Мирко Васиљевић. Када су
на административну границу пристигле нове оружане снаге, тенкови
KFOR-а, специјалци и оклопни
транспортери, било је дефинитивно јасно да нема пролаза: велика
универзитетска колона се окренула
са великом тугом, у тишини која је
говорила речитије од речи. Наставила је пут ка манастиру Студеница.
Подршка студената београдског
Правног факултета настављена је и
још увек траје, а у знак сећања на
несрећу која је задесила српски народ на Косову и Метохији 17. марта
2004. године, на митингу подршке
студентима са Косова и Метохије
на платоу испред Правног факултета пред око хиљаду студената, говорили су декан проф. др Мирко
Васиљевић, проф. др Оливер Антић, студент продекан Марко Милутиновић, и студенти Сава Павловић и Филип Бојић.
Још једна иницијатива достојанственог изражавања незадовољства
поводом једностраног проглашења
независности Косова коју су студенти Правног факултета у Београду покренули јесте стављање поруке/апела на правничком порталу
MojePravo.net, на енглеском као и
на многим другим језицима (француски, немачки, италијански, шпански, португалски, руски, јапански,
пољски, словеначки), коју је потребно персонализовати и послати
колегама, професорима, пријатељима и познаницима у иностранству,
као и значајним међународним ак-
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терима (онима чије су адресе доступне на интернет страницама),
која гласи:
„Као чланови академске заједнице
дубоко смо потресени догађајима на
Косову. Као што је познато, парламент српске покрајине Косово, који
је под управом мисије ОУН, противправно и једнострано прогласио је
независност. Ова одлука донета је
противно међународном праву и важећој Резолуцији 1244 Савета безбедности УН, која позива на споразумно решење будућег статуса
Косова и на суштинску аутономију
у оквиру Републике Србије. Уколико
међународна заједница да свој пристанак овом противправном чину,
међународно признате границе Србије ће бити погажене, сувереност
Србије потиснута и петнаест процената њене териротиторије одсечено. Након једне декаде албанске
репресије по етничкој основи, политичари на Косову доказују да се ова
покрајина претвара у етничку албанску државу, која неће служити
свим својим грађанима, већ само једној етничкој групи. Позивамо на
међународну владавину права кроз
непризнавање лажне државе Косово
зато што је то једини начин за очување мира и стабилности у региону,
као и у другим деловима света.“
Циљ ове иницијативе јесте пре
свега да се допре до свести, а ако је
могуће и до савести, међународне
заједнице и њених главних актера.
Осим тога, тежња је студената да
овим потезом покажу како су, као
правници, дубоко погођени непоштовањем фундаменталних начела међународног права и основних вредности на којима би требало
да почивају односи између свих суверених држава.
Студенти са других факултета из
Србије одазвали су се позиву својих
колега са Правног факултета у
Београду и придружили се овој акцији. Процењује се да је у протеклих месец дана послато више десетина хиљада мејлова од којих је
значајан број прослеђен међународним организацијама на Косову
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и у Београду, као и већини амбасада у Србији. Координатори ове
иницијативе, студенти нашег факултета, дали су интервјуе за поједине домаће медије, који су пропратили овај подухват. Поред тога,
студентски апел појавио се на мноштву светских и домаћих форума,
блогова и интернет страница, где је
наишао на подршку студената и
професора из целог света. Порука
је најпре објављена на домаћим форумима као што су „Verujem“,
„Krstarica“, „Vidovdan“ и „Serbian
Cafe“ да би убрзо доспела и на
иностране интернет странице, попут форума „World Democracy
Forum“, форума студената из Канаде и „MRzine“, информативног часописа и сајта из Њујорка који
објављује правне вести из целог
света. Преко водећег правног портала „Jurist“ студентски апел стигао
је и у рубрике вести „Google News“,
„World News Cloud“ и „B4U Express“,
што је његову садржину учинило
доступном још већем броју људи.
Између осталог, апел је објављен и у
српским онлајн новинама из Франкфурта „Novinar.de“, чији је уредник
пристао да у дијаспори промовише
дипломатску иницијативу наших
студената. Кратка вест о акцији
студената пренета је и преко интернет страница „Studentski svet“,
„Studiram u Beogradu.com“, „Pravnik“
„Vesti.co.yu“ и „naslovi.net“. n
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Миран протест студената и наставника Правног факултета Универзитета у Београду и
других факултета из Србије на административном прелазу Јариње
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