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Др Ранко Кеча, редовни професор
Правног факултета у Новом Саду

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
ПРОФ. ДР БОРИВОЈА СТАРОВИЋА
Септембра 1999. године пензионисан је редовни професор нашег Факултета,
Боривој Старовић, вишегодишњи шеф Катедре грађанскоправних наука и један од
наших најистакнутијих научника из области Грађанског процесног права.
Користимо прилику да овом приликом укажемо на основне токове једне изузетно
богате научне, стручне и педагошке каријере.
Проф. др Боривој Старовић рођен је 1932. године у Јесеницама у Републици
Словенији где је његов отац обављао посао царинског службеника Краљевине
Југославије. По окончању Другог светског рата породица се пресељава у Суботицу
у којој завршава основну школу и гимназију. На Правном факултету у Београду
дипломира 1955. године. Докторску дисертацију ”Exceptio non adimpleti contractus”
успешно је одбранио 1964. године.
На почетку каријере и непосредно по дипломирању проф. Старовић ради као
судија Општинског суда у Суботици, од 1956. до 1959. године. Од 1959. до 1966.
године врши функцију судије Окружног суда у Суботици. Десетогодишње
искуство судије оставиће драгоцен траг на научној каријери и стручном
усавршавању које је започето упоредо са каријером судије. Од 1961. године почиње
са радом на Економском факултету у Суботици, прво са непотпуним радним
временом а касније, од 1966. године, и у сталном радном односу у звању доцента.
На овом факултету 1969. године бива изабран у звање ванредног професора. Током
1975. године прелази на Правни факултет у Новом Саду на којем је биран за
ванредног професора за предмет Грађанско процесно право. На Правном факултету
у Новом Саду проф. Старовић остаје до краја своје успешне универзитетске
каријере.
Изузетно значајну околност у развоју научне и стручне каријере проф.
Старовића има чињеница да је иста започета упоредо са вишегодишњом каријером
судије практичара. Поменуто искуство ће добити одговарајући израз у целокупном
научном и стручном опусу проф. Старовића који обележава један, не тако чест дар,
способност складног компоновања и синтезе теоретских питања и проблема у
светлу њихових практичних вредновања и примене. Током своје богате каријере
проф. Старовић у више наврата борави у иностранству усавршавајући сопствено
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Старовић у више наврата борави у иностранству усавршавајући сопствено научно и
стручно знање али исто тако преносећи та знања на своје млађе колеге,
последипломце и студенте. И ова искуства проф. Старовић складно транспонује и
обухвата својим бројним радовима. Проф. Старовић је аутор више монографија,
уџбеника, расправа и стручних радова. На теоретском и стручном раду, као синтеза
описаних вредности, посебан значај има његов Коментар Закона о извршном
поступку који се сматра врхунским делом ове врсте у нашој научној и стручној
јавности.
У бројним генерацијама студената Правног факултета у Новом Саду, проф.
Старовић ће остати запамћен као изврстан предавач комплексне и изузетно
сложене материје Грађанског процесног права, а при крају каријере и као предавач
Поступка пред арбитражама који је уведен као посебан наставни предмет
понајвише захваљујући његовом ангажовању. У лепој успомени наших студената
остаће, исто тако, веома коректан однос, сталоженост, добронамерност проф.
Старовића на испитима којима се трауматичност овог чина сводила на најмању
могућу меру. Педагошки рад проф. Старовића са последипломцима такође красе
описане вредности али захтев и помоћ да се оствари висок ниво научног и стручног
квалитета последипломског рада.
Током своје богате каријере проф. Старовић активно учествује у готово свим
аспектима живота нашег Факултета и Универзитета,, у својству члана или
руководиоца најразноврснијих стручних органа и тела. Као што је наглашено проф.
Старовић низ година успешно обавља функцију шефа Катедре грађанскоправних
наука. Не мање значајан допринос даје и у раду државних институција, њихових
органа и тела а посебно узимајући учешће у стручним редакцијама низа законских
пројеката. Све то је допринело да, 21. XI 1995. године, буде награђен повељом
Универзитета у Новом Саду за допринос напретку и афирмацији Универзитета и
факултета.
У целини посматрано проф. др Боривој Старовић је на нашем Факултету али и
шире остварио запажену и испуњену каријеру која у више праваца може да
послужити као образац и узор каријерама које су у току или ће уследити, при чему
истакнути научник и стручњак ни у чему није потиснуо врсног педагога.
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