
НАУЧНИ СКУП: ЂОРЂЕ ТАСИЋ - ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊАНа Правном факултету y Београду одржан je 17. децембра 1992. године једнодневни научни скуп посвећен стогодишњици рођења проф. Ђорђа Та- сића, једног од великана наше правне мисли. Научни скуп, који je организо- вао Правни факултет, замишљен je као завршна научна манифестација y протеклој 1992. години, на којој су Тасићеви савременици, ученици и пошто- ваоци његова дела још једном осветлили драгоцену научну мисао овог прав- ног научника, одајући му дужно поштовање због неизбрисивог доприноса развоју наше правне науке. Да подсетимо, слични научни скупови одржани су протекле године y Српској академији и на новосадском Правном факулте- ту, a на београдском Коларчевом универзитету одржан je циклус предавања о правној мисли ЂорђаТасића. Том приликом су предавања одржали наши најеминентнији научници и познаваоци Тасићеве правне мисли. Уз то, при- ређена je и објављена књига Ђорђе Тасић, Расправе из филозофије и теорије права. Преводи са страних језика, a амфитеатар VI Правног факултета y Београду однедавно носи име овог правног великана.За научни скуп: Ђорђе Тасић - поводом стогодишњице рођења реферате je пријавило петнаест наставника из Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујев- ца. У рефератима je наразличите начине и саразличитих страна осветљена и данас актуелна правна мисао Ђорћа Тасића. Скупу су, поред референата, присуствовали чланови породице професораТасића- госпођа ИванкаТасић, кћер професора Тасића и г. Антоније Тасић, брат професора Тасића, као и други угледни гости, који су својим присуством иречју увеличали и обога- тили рад овог научног скупа.Показано интересовање за научну мисао професора Тасића одредило je и начин рада овог научног скупа.Свечани део скупа отворио je проф. др Данило Н. Баста, након чега je декан, проф. др Обрад Станојевић, поздравио учеснике пожелевши им успешан рад, a академик, проф. др Радомир Д. Лукић, дао уводну реч, y којој je указао на слојевитост, значај и данашњу актуелност Тасићевог научног дела. У преподневномрадном делу научиог скупа, којим je председавао проф. др Данило Н. Баста, реферате су поднели: проф. др Божидар С. Марковић (О Уводу y правне науке Ћорђа Тасића); проф. др Стеван К. Врачар (Социјални хабитус Ђорђа Тасићау. проф. др Милијан Поповић (Тасићева општа мисао о праву); доцент др Радмила Васић (Теорија Ђорђа Тасића као одговор на захтев времена - однос према Дигијевом и Келзеновом учењу); проф. др Мирољуб Симић (Релагивни пацифизам y делу Ћорђа Тасића); проф. др Гордана Вука- диновић (Ђорђе Тасић иправна држава); асистент мр Предраг Димитријевић (Ђорђе Тасић о легитимитету државноправног поретка) и др Тодор Подгорац (Правна празнина и аналогија уопште и, посебно, y схватању Ђорђа Тасића')Поподневни рад научног скупа започет je приказивањем књиге Ђорђе Тасић, Расправе из филозофије и теориЈе права, која je угледала светлост баш на дан главног обележавања стогодишњице рођења Ђорђа Тасића. 643



АПФ, 6/1992 - Научни скуп: ЂорђеТасић - Поводом стогодишњице роћења  (стр. 643-644)Књигу су приказивали проф. Стеван К. Врачар, као председавајући, доц. др Драган М. Митровић, као један од приређивача књиге и y име издавача Правног факултета y Београду, и г. Милош Кнежевић, уредник, y име саиз- давача Дома културе ’’Студентски град”. Том приликом je указано на научни и културни значај овог издавачког подухвата, који не би било могуће приве- сти крају без жеље и заједничког напора свих наставника теорије права, као и без разумевања Правног факултета y Београду и саиздавача - Дома културе ’’Студентски град”. Објављивањем ове књиге враћени су нашој научној и културној јавности посебно драгоцени радови професора Тасића на страним језицима објављени овом приликом само на српском језику.У поподневномрадном делу научногскупа, којим јепредседавао проф. др Стеван Врачар, реферате су поднели: проф. др Драган Станимировић (Социологија државе и права y делу Ђорђа Тасића); асистент др Александар Молнар (Тасићево схватање социјалнихправау, доц. др Мирјана Стефановски (Ђорђе Тасић о нашемпарламснтаризмуу. проф. др ДрагашЂ. Денковић (Про- фесор Ђорђе Тасић ињегов допринос теорији управног права); проф. др Сла- вољуб Б. Поповић (Допринос Ђорђа Тасића науци управног права); доц. др Зоран Томић (Ђорђе Тасић о слободној оцени /дискреционој властиђ; доц. др Милош Марјановић (Тасићево схватање обичајног права) и проф. др Марија Вучковић (Од јавног ка приватном праву).Рад научног скупа посебно су обогатили разговори и полемике вођени после излагања референата, на крају преподневног дела рада скупа, или на генералној дебати, на самом крају рада скупа. На тај je начин научно дело професора Тасића још једном осветљено и ретуширано, што целокупну сли- ку чини још упечатљивијом. To подједнако важи како за главне идеје профе- сора Тасића, тако и за његова запажања и опаске које често и само узгред саопштава читаоцима y својим бројним радовима. Све то нашој науци прика- ЗУЈУ професораТасића на нов и посебно драгоцен начин - као оригиналног и веома упућеног научника с визионарском цртом, који, на жалост, није успео да саопшти све оно што je желео, a што je - ван сваке сумње - могао да учини. У том споју je, очигледно, садржана и истинита порука коју нам Тасић и сад саопштава: да ниједна научна мисао, ма како била богата y сваком погледу, не може бити завршена, и да je смисао сваког великог научног дела да инспирише своје наследнике и поштоваоце.С таквом je оценом и завршен научни скуп на Правном факултету y Београду, под називом: Ђорђе Тасић - поводом стогодишњице рођења.др Драган М. Митровић, доцент Правног факултета y Београду
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