
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

П о с в е ћ е н о 

Промоцији књиге „Изабране беседе“ академика проф. др 

Мирка Васиљевића на XXII Саветовању правника у привреди у 
Врњачкој Бањи 

 

Важност неговања лепе и јаке речи у Удружењу правника у привреди Републике 

Србије потврђена је и објављивањем другог издања књиге „Изабране беседе“ проф. 

др Мирка Васиљевића, члана Академије наука и умјетности Републике Српске и 

председника Удружења правника у привреди Републике Србије, у заједничком 

издавачком подухвату са предузећем “Интеркомерц а.д.” Београд. 

Промоција ове књиге одржана је 30. маја 2013. године у Конгресној сали хотелa 

„Звезда“ у Врњачкој Бањи, у присуству око три стотине учесника XXII Саветовања 

правника у привреди Републике Србије и великог броја званица из академског, 

културног и јавног живота Србије.  

О књизи су говорили: академик проф. др Слободан Перовић, оснивач Копаоничке 

школе природног права, г-дин Горан Перчевић, генерални директор предузећа 

“Интеркомерц а.д.” Београд, књижевник Ратомир –Рале Дамјановић и аутор – проф. 

др Мирко Васиљевић. Филип Бојић, асистент  Правног факултета Универзитета у 

Београду и Марко Кулић, дипломирани правник, који су и лауреати награда на 

чувеном такмичењу у беседништву студената Правног факултета, изговорили су 

неколико беседа аутора ове књиге. Домаћин вечери била је др Милена Ђорђевић, 

доцент на Правном факултету Универзитета у Београду. 

Препуној Конгресној сали се први обратио академик проф. др Слободан Перовић 

који је  књигу „Изабране беседе“ оценио као омаж лепој речи, истовремено 

указујући на снагу и садржину беседа које се у њој налазе и њихову правно-

филозофску вредност. Проф. Перовић је упознао присутне са садржајем књиге, која 

је сачињена од дванаест поглавља, која на известан начин представљају дванаест 

ауторових „погледа на свет“ и садржи пригодне говоре аутора одржане разним 

поводима (доделе диплома на Савиндан, прославе Дана Факултета, говори одржани 

на Копаоничкој школи природног права, свечаним академијама и конференцијама и 

друго), струковне беседе на различите теме, скице за филозофију пословног и 

стечајног права, као и беседе медијима. Академик Перовић је посебно истакао 

значај порука које ове беседе садрже и које су и данас, иако су неке од њих 

изречене и пре више од 20 година, подједнако актуелне и значајне. Ово и не чуди, 

истакао је проф. Перовић, имајући у виду да је нит која их спаја ауторово стално 

промишљање о мисији права, правде и правичности, ванвременских категорија које 

су актуелне у свакој епохи. Академик проф. др Слободан Перовић је, истичући један 

сегмент у којем аутор цитира познату Русоову мисао, да се „човек рађа слободан, а 

свуда је у оковима“, закључио да „књига професора Васиљевића настоји да нас 

ослободи свих окова који нас у професионалном и приватном животу везују“. 

О књижевном аспекту „Изабраних беседа“ академика Ваисљевића веома је 

надахнуто говорио песник Ратомир-Рале Дамјановић, који је ово дело назвао 

књигом побуне и великих емоција, али и „живом реториком“, која се бави „својим 

временом, својом стварношћу, позивајући се на велике догађаје, случајеве, 

мудрости и искуства из прошлости“. Напомињући да је задатак интелектуалца да 

говори истину „најбоље што зна, о стварима које су битне, правим људима“, 

господин Дамјановић је закључио да је проф. др Мирко Васиљевић управо тај циљ 

успео да постигне овом збирком својих визионарских мисли пуних животних порука 

намењених како његовим савременицима тако и генерацијама које долазе. 

Одбијајући да се повинује друштвеним стереотипима и утопи у море 

квазиинтелектуалаца-климоглаваца, попут евет-ефендије великог нобеловца 



Андрића, академик Васиљевић у својим беседама храбро диже глас о темама о 

којима многи пре њега нису смели ни да шапућу. 

Да се прави садржај ове књиге не може спознати ако се не узме у обзир лик њеног 

аутора, приметио је г-дин Горан Перчевић, генерални директор предузећа 

“Интеркомерц а.д.” Београд, који је посебно истакао стручно ангажовање проф. 

Васиљевића у одважној и преко потребној реформи пословног законодавства Србије 

која је својим квалитетом створила нужне претпоставке за развој и препород 

привреде Србије у тешким транзиционим временима.  Г-дин Перчевић је нагласио да  

за њега и његову компанију овај суиздавачки подухват са Удружењем правника у 

привреди Републике Србије представља скроман али вредан покушај да се одужи 

аутору књиге који се својим професионалним ангажманом увек залагао за вредности 

које су од посебног значаја за привреду и привреднике Републике Србије.  

Након представљања књиге од стране говорника, присутнима се обратио и аутор 

књиге академик проф. др Мирко Васиљевић, декан Правног Факултета Универзитета 

у Београду у периоду од 2004. до 2012. године, који је дао немерљив допринос 

водећој позицији ове високошколске установе у Србији и региону, подстицању 

младих нараштаја које несебично стипендира кроз своју личну фондацију и развоју 

привредноправне науке и права уопште. 

Захваливши се свима који су дали допринос у настајању ове књиге, проф. 

Васиљевић је истакао да су његове беседе говор његове душе, а да је присуство 

великог броја поштовалаца његове речи на овој промоцији права прилика да се 

поставе бројна питања Србијо, зашто? Њихов заједнички именитељ је да је у Србији 

превише интелектуалаца који су климоглавци, попут евет-ефендије Иве Андрића, а 

мисија интелектуалца мора бити критичка, нестраначка, родољубна и мисија 

показивања „правог пута“. Професор Васиљевић је искористио и ову прилику да са 

присутнима подели своја размишљања о горућим проблемима нашег друштва и 

времена, наводећи свакога да се запита зашто смо ту где смо и куда даље да 

наставимо. 

Књига „Изабране беседе“, обима од 439 страна, садржи и DVD са видео записима 

репрезентативних говора које је академик проф. др Мирко Васиљевић одржао 

разним поводима. Приходи од продаје књиге намењени су фондацији која носи име 

аутора, за награђивање и стипендирање студената. 

 

У Врњначкој Бањи,30.05-2013.г 


