Prof. dr. sc. Branko Babac roñen je 28. svibnja 1939. u
Zadru. U slavonskom selu ðurñanci živio je od 1946. do
1950. godine. Školovanje je nastavio u ðakovu, gdje je u
vremenu od 1950. do 1957. godine završio sedam razreda
Gimnazije. Gimnazijsko obrazovanje završio je u Osijeku
1959. godine s izvrsnim uspjehom. Pravne studije pohañao
je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u vremenu
od 1959. do 1963. godine. Diplomirao je 8. listopada 1963.
te od rektora Sveučilišta primio društveno priznanje i
novčanu nagradu za izvrsnost tijekom studija. Od 1964. do
1971. godine bio je djelatan u državno-odvjetničkoj službi,
u okviru koje je, izmeñu ostalog, bio zamjenikom
općinskog državnog odvjetnika u Osijeku te općinski državni odvjetnik u Vinkovcima. Nakon
što je u prosincu 1970. godine podnio ostavku na položaj državnog odvjetnika i razriješen
dužnosti u veljači 1971., radio je u „Belju“ PIK Dardi, najprije kao glavni pravni zastupnik, a
potom i kao direktor Opće-kadrovskog sektora. U listopadu 1973. Kombinat i prelazi u
poduzeće «Obnova» u Osijeku, gdje je djelovao kao direktor Opće-kadrovskog sektora do 31.
kolovoza 1976. Dana 1. rujna 1976. započeo je sveučilišnu karijeru na Pravnom fakultetu u
Osijeku, gdje je najprije djelovao kao asistent (od 1976. do 1982.), zatim kao docent (od
1982. do 1986.), te kao redoviti profesor Upravne znanosti (od 1986.), a od 1988. i kao
redoviti profesor Upravnog prava.
U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 19. siječnja 1999. godine. S mjesta redovitog
profesora Upravne znanosti i Upravnog prava te predstojnika Katedre upravnih znanosti,
Branko Babac otišao je u mirovinu 1. listopada 2009. Valja posebno istaknuti da je od 1998.
do 1990. obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Osijeku, ministra pravosuña i uprave od
1990. do 1991., pučkog pravobranitelja od 1993. do 1996., a od 2005. do 2009. godine bio je
članom Državnog odvjetničkog vijeća.
Počasno znanstveno-nastavno zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Branku Babcu,
redovitom profesoru u mirovini Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Senat je dodijelio 17. svibnja 2010. godine zbog iznimnog doprinosa u razvitku
grañanskog pravnog društva u Republici Hrvatskoj i istaknutoga znanstveno-nastavnog rada
u znanstvenome području društvenih znanosti, znanstvenome polju prava, kojim je
unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost na Pravnome fakultetu u Osijeku i pridonio
razvoju pravnih znanosti, te promicanju ugleda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku. Prof. dr. sc. Branko Babac, professor emeritus preminuo je 11. kolovoza 2012.
godine.

