
IN MEMOHIAM

Др. ИВО МИЛИЋ (1881—1957)У Загребу je 31 октобра 1957 преминуо др. Иво Милић, проф. За- гребачког правног факултета y пензији. Рођен 28 јуна 1881 y Супе- тру на Брачу, проф. Милић, после завршене гимнавије y Сплиту, правних студија и доктбрата права у' Грацу (1.908), дуже времена je био са службом y суду и то y Истри све до 1914. Уовом пегриодупроф. Милић ce истиче и својим политичким радом. Као истакнути борац за национална права Хрвата y Истри изабран. je 1914 за народног посланика Сабора y Поречу.После Првог светског рата проф. Милић ce понова посвећује судству..Прво je старешина Среског суда y Суботици- a потом! прет- седник Октружног оуда . y П:шчеву. По осниваљу Правног факултета y Суботици 1920 изабран je ,за хонорарног.наставника римског права, 1922 за ванредног. a .1932 .за редовног професора.  .После ослобођења проф. Милић. je изабран за професора Ка- Тедре грађанског права на Правном факултету y Загребу. Предавао je прво рударско право a затим један део грађанског судског поступ- ка, све до 1951 када je пбсле навршених 70 година старости пензи- онисан. И после пенизонисања проф. Милић не престаје са радом. Тада, завршава своје радове из области историје права („О. постанку рпоруке“ — Paд Југословенске академије, 283/1951. „О .пррјеклу и те- мељу права на првркуп и откуп некретнина“, Pad 300/1954)......Проф. Милић je умео да споји теорију и праксу.' To- ce најбоље- виДи из његових штампаних радова. Као‘професор права y Субо- тици, осетио je потребу и за правну -науку 'и за праксу судова y Војвбдини да ce упоредо’ прбучава мађарско и аустриско приватно право, зато још 1921 издаје савесно и зналачки сређен Преглед ма- 
ђарског приватног npaea y поређењу са аустриским. У својим оста- лим радовима проф. Милић ce живо интересује за актуелне правне и друштвене проблеме и о њима објавЉује чланке y свим нашим периодагчним публикацијама (Архиву, Мјесечнику, Књижевном севе- 

ру, Летопису Матице Српске, Споменици конгреса правника и Нашој 
законитости). Пре рата, нарочито je запажено његово залагање за трађански брак и за изједначење мушких и. женских наследника.Својим дутогодишњим преданим радом проф. Иво Милић остаје као пример савесног научног .радника.


