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ПОЗДРАВНА РЕЧ ПОВОДОМ ДОДЕЛА ПОХВАЛНИЦА И ДИПЛОМА НАЈБОЉИМ И СВРШЕНИМ СТУДЕНТИМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Даме и господо, поштоване колегинице и колеге, поздрављам Bac y име Правног факултета, његове управе и y своје лично име.(ансамбл Musica Antiquai Химна св. Сави)Даме и господо, поштоване колегинице и колеге, поздрављам Вас са посебним задовољством, јер смо ce окупили данас, овим посебно свечаним поводом — на дан св. Саве — како бисмо уру- чили похвалнице и награде за постигнути успех најбољим студен- тима права y току школске 1995/1996. године.О св. Сави, најсветлијем српском лику и првом српском прав- нику — творцу чувеног Законоправила — нећу говорити овом приликом. Св. Сава je познат свима нама, упркос извесној недо- кучивости која и даље обавија његов лик и дело. Ta недокучивост подсећа на маглуштине које, као и све велике магле, нису укинуле благотворни сјај његовог примера, тај бистар зденац мудрости, знања и врлине.Да je то тако потврђује и наша заједничка намера да ce на његов дан окупимо y тако великом броју, сви осим малобројно спречених, и да на дан св. Саве заједно уживамо y резултатима нашег заједничког рада.Поштоване колегинице и колеге, са великим задовољством посебно честитам свим награђеним студентима нашег Факултета на постигнутом успеху y текућој школској години, са жељом да ce и догодине видимо истим поводом на овај дан. Најбољим студен- тима четврте године, као и најбољим свршеиим студентима права, пак, желим да ce што пре поново сусретиемо и дружимо на после- дипломским студијама.Окупили смо ce да бисмо баш на данашњи даи уручили дипломе и свршеним студентима Правног факултета y Београду.Наш данашњи сусрет представља и завршетак једног значај- ног наставно-научног циклуса и једног значајног доба живота за
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АПФ, 4-6/1996 — Драган М. К1итровић, Поздравна реч поводом доделапохвалница и диплома најбољим и свршеиим студентима (стр. 349-350)све нас. To, међутим, никако не сме да буде крај и растанак, већ још бољи почетак и наставак дружења и сарадње са нашим зајед- ничким Правним факултетом y Београду.Окупили смо ce, исто тако, и да бисмо уручили награде из фонда „Николе Стјепановића” студентима који су урадили најбоље темате из области Управног права. Несумњиво je, посебно истак- нута фигура y науци Управног права јесте управо професор нашег Факултета чије име фонд носи. Желимо да догодине буде још више награђених студената из фонда професора Николе Стјепановића.Дозволите ми, пре него што започнемо уручивање диплома, да вам још једном представим реномирани београдски ансамбл „Musica antiqua”, који смо y нашој средини већ имали прилике да чујемо и срдачно поздравимо.Желим вам, поштоване колегшшце и колеге, даме и господо, све најбоље y животу. И, запамтите: бити правник — то није пука струка, то je животно определење да ce борави y самој матици живота, свесно прихватајући добро и зло које такво определење носи собом самим. У Београду, на дан св. Саве, 27. јануара 1997. године
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