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ОДБРАНЕ ДИСЕРТАЦИЈА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ. — Миодраг Петковић, службеник Комитета за спољну трговину ФНРЈ, одбранио je 3 јула т.г. своју докторску дисертацију „Национални доходак (Савремена схватања и методолошка питања оорачунавања)“.
Милан 'Шаховић, стручни сарадник Института за међународну
политику и привреду, одбранио je 4 јуЛа т.г. своју докторску дисертацију „Оптта питања кодификације међународног права”.
Сергије Димитријевић, научни сарадник Историског института
САН, одбранио je 5 јула т.г. своју докторску дисертацију „Страни
капитал y привреди бивше Југославије”.
Владимир Глишић, стручни сарадник Института за међународну
политику и привреду, одбранио je 6 јула т.г. своју докторску дисертацију „Покушаји решења проблема међународних плаћања y Западној Европи”.
Миломир Мићић, саветник Генералне дирекције ПТТ, одбранио
je 8 јула т.г. своју докторску дисертацију „Светски поштански савез
и основни принципи међународног поштанског права”.
Трајко Коневски, стручни сарадник Економског института HP
Србије, одбранио je 8 јула т.г. своју докторску дисертацију „Уговор
о испитивању тла”.
Александар Анђелић, адвокатски приправник, одбранио je 17
јула т.г. своју докторску дисертацију „Границе функције међународног правосуђа”.
Јелена Цвејић, асистент Правног факултета y Београду, одбранила je 24 септембра т.г. своју докторску дисертацију „Облигациони
уговори y дубровачком праву од XIII до средине XIV века“.
Иван Максимовић, асистент Правног факултета y Београду, одбранио je 30 септембра т.г. своју докторску дисертацију „Економска
теорија социјализма y савременој грађанској науци — Прилог критици чисте теорије социјалистичке економије”.
РАД КАТЕДРЕ ЗА ИСТОРИЈУ ДРЖАВЕ И ПРАВА. — Катедра
за историју државе и права одржала je y току 1956/57 школске године
једанаест састанака. На њима je решаван знатан број наставно-педагошких, кадровских и организационих питања. Beh на почетку школске године активност Катедре била je усмерена ка припремама Међукатедарске конференције наставника правне историје правних факултета ФНРЈ, која je и одржана y Београду 15 и 16 новембра 1956.
Ова конференција била je посвећена разматрању наставних програма за општу и националну историју државе и права и римско право,
као и питању унапређења научне сарадње правних историчара преко
Института за хисторију државе и права y Загребу и Института за
историску документацију y Сарајеву. И пре споменуте конференције
Катедра за историју државе и права предузела je мере за коначну
обраду наставних програма својих предмета. Почетком летњег семестра 1956/57 шк. године Катедра je дефинитивно израдила своје
наставне програме и доставила их факултетским органима.
При спровођењу наставе и примени помоћних наставних средстава Катедра je водила посебно рачуна о броју слушалаца и побољшању педагошких форми рада са студентима. Током. зимског ce-
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местра 1956/57 шк. године, била je организована двострука настава
историје државе и права и римског права. И поред тога, предавањима je присуствовало просечио од 1000 до 1500 слушалаца.
Вежбе и консултације биле су помоћни облици наставног рада.
Вежбама je током зимског семестра присуствовало просечно око 350
студената. Студенти су били подељени y три групе које су паралелно
радиле вежбе из опште и националне историје државе и права и
римског права. Активност студената била je већа него ранијих година, што потврђује и знатан број обрађених и око 40 прочитаних
студентских семинарских радова.
Општи семинар за историју државе и права одржао je y 1956/57
шк. години укупно 8 састанака. На њима су реферисали др. В. Корошец, проф. Правног факултета из Љубљане, о „Садашввем стању
правно-историских истраживања y области клинастог писма”; проф.
др. М. Беговић о „Изворима турског (отоманског) права”; проф. др.
Драгомир Стојчевић о „Узроцима правничке генијалности Римљана”;
др. Бранко Павићевић, научни сараник САН, о „Законима отачаства
— Ивана Ивановића Вукотића — 1833 године”; Обрад Станојевић,
апсолвент Правног факултета, „„Condictiones sine causa“ y римском праву”; проф. др. Р. Лукић о „Односима између историје и социологије”; :
Владимир Симонов, апсолвент Правног факултета, о „Уставу Краљевине СХС из 1921 (Видовданском уставу)”, и докторанд Љубинка
Богетић о „Станку y Црној Гори”. Састанцима Општег семинара присуствовало je од 10 до 70 слушалаца и то углавном из редова наставника, асистената и студената Правног факултета, докторанада ван
факултета, сарадника САН и Филозофског факултета.
За наградни конкурс поводом 29 новембра 1957 Катедра je одредила и доставила Секретаријату факултета следећи предлог тема:
1) Најамни рад y старом Риму, 2) Државно уређење Иариске комуне,
и 3) Државноправни положај југоеловенских земаља y време стварања Краљевине СХС. Приликом одређивања тема водило ce рачуна
да ce обраде претежно правно-историска питања новије и најновије
историје.
Катедра je такође разматрала питања y вези с организовањем
докторандских течајева. С обзиром на мали број докторанада решено
je да ce y летњем семестру 1956/57 шк. год. не одржавају докторандски течајеви или консултације за докторанде. За следећу школску годину одлучено je да ce организују за докторанде курсеви односно консултације. Проф. Драг. Стојчевић предаваће о уговору о
купопродаји y римском праву, два семестра по један час недељно;
проф. А. Вајс о историји буржоаских кодификација, два семестра
по један час недељно; проф. Драг. Јанковић о српској држави Првог
устанка, два семестра по један час недељно и доцент Р. Гузина о
општинама y Србији XIX века, укупно око 6 часова y првом семестру.
Катедра je предложила Факултетској управи да ce оснује Институт за правну историју и y том циљу израдила Правила Института- као и одговарајући предлог буџета.
Скуп катедре je 8 фебруара 1957, y смислу чл. 102 Статута Правног факултета, предложио Управи за шефа катедре проф. Драгослава
Јанковића, што je Управа и потврдила. За заменика шефа Катедре
изабран je проф. Драгомир Стојчевић.
У раду на припремању и издавању уџбеника постигнути су такође резултати. У штампи je уџбеник за Историју држава и права
народа Југославије — ранофеудалне државе југословенских народа
— проф. Драгослава ЈанковиИа, и III издање Историје државе и
права феудалне Србије проф. Драгослава Јанковића. Издат je уџбе-
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ник за римско право I део, a y штампи je римско облигационо права
проф. Драгомира Стојчевића. У припреми je уџбеник за општу историју државе и права (феудализам) проф. Алберта Вајса.
М. М.
РАД КАТЕДРЕ ЕКОНОМСКИХ НАУКА. — У протеклој 1956/57
шк год. Катедра економских наука бавила ce низом важних питања.
Њена делатност била je y првом реду усмерена на решавање задатака који су ce поставили y вези с применом новог Статута Правног
факултета. Ступањем на снагу новог Статута дошло je до промене
појединих предмета који улазе y састав ове Катедре. Тако ће досадашњи предмет II године економика ФНРЈ са 3 часа предавања прећи
на III годину са 5 часова предавања и обухватиће материју економске
политике. Уједно предмети политичка економија I који je предаван до
сада на I години и политичка економија II који je предаван на
Другој години сажети су y предмет политичка економија са шест
часова предавања. Ово je захтевало израду нових наставних програма за ове предмете.
Поред израде нових програма за поменуте предмете на сугестију
Факултетске управе извршена су ревидирања и свих осталих предмета ради њиховог даљег побољшавања и усклађивања. Сви наставни
програми дискутовани су на радним састанцима Катедре и достављени Комисији за програме Управе Правног факултета.
Катедра као целина током школске године посвећивала je велику пажњу извођењу наставе, организовању вежби и обављању
испита. Посебну тешкоћу y извођењу наставе претстављао je изненадни губитак проф. Савића, дугогодишњег члана ове Катедре. Међутим, успело ce и током ове школске године организовати обављање
испита и извођење наставе из статистике. Другу тешкоћу претстављало'je питање пружања помоћи студентима који имају заостао
испит из политичке економије I. Наиме, померања предмета политичке економије са прве на другу годину и извођење наставе сама
на другој години отежало je припремање испита релативно великом
броју студената који су имали заостао испит из овог предмета a који
полажу испит по старом програму. Ради пружања помоћи овим студентима организоване су и извођене посебне вежбе из предмета
политичке економије I и политичке економије II како за редовне
тако и за ванредне студенте.
Поред израде нових програма и извођења наставе посебна
пажња била je посвећена решавању низа питања y вези са новим
системом доктората. На састанцима Катедре расправљена су питања
прецизирања испитних материја и израде семинарских радова од
стране докторанада. Организовани су редовни контакти са докторандима и одржаване редовне докторандске консултације два пута месечно из предмета који улазе y састав Катедре. Теме докторандских
консултација биле су следеће: за предмет наука о финансијама:
II) Продубљена анализа пореза на доходак и (2) Теорија буџета; и
за предмет економска политика: Проблем нормализације.
На сугестију Факултетске управе разматрано је-питање оснивања нових факултетских установа. После исцрпне дискусије и информирања о могућности развијања интензивнијег научно-истраживачког рада на Универзитету из области економских наука Катедра
је заузела становиште да je потребно предузети мере за оснивање
Института економских и финансиских наука и неколико посебних
састанака посвећено je изради правила овог Института. Институт би
служио потребама студената, докторанада и наставног особља.
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РАД КАТЕДРЕ И ОПШТЕГ СЕМИНАРА ЗА ГРАЂАНСКО
ПРАВО И МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО. — У току протекле
школске године Катедра ce бавила различитим наставним и другим
школским питањима. Према начињеном плану организована je настава као и извођење практичних вежби из предмета Катедре на
општем курсу. У оквиру тога посла чланови Катедре су радили на
ревизији наставних програма појединих предмета. На основу пројеката програма појединих предмета које су начинили одговарајући
наставници, чланови Катедре су после дискусија утврдили ревидиране
програме за сваки предмет. Том приликом су извршена усклађивања
између појединих програма како би ce избегла понављања y настави. Нарочита пажња обраћена je изради новог наставног програма
за предмет привредно право. Овако ревидиране програме Катедра
je упутила Управи факултета. Овим, разуме ce, посао на усавршавању програма предмета Катедре, није окончан и њихово даље побољшање биће сталан задатак Катедре. Поред наставе на општем
курсу Катедра je организовала и следеће курсеве за докторанде:.
консултације из области породичног права које je водио проф. др.
М. Беговић (тема: развод брака по нашем и упоредном праву са
нарочитим нагласком на анализи наше судске праксе); курс из области ваздухопловног права који je водио доцент др. Б. Николајевић;
курс са темом „Увод y упоредно право и нарочито y грађанско право”
водио je проф. Б. Благојевић; курс за докторанде из области привредног права који je требало да држи проф. др. М. Бартош није
одржаван услед отсутности проф. Бартоша.
У протеклој школској години на Катедри су радили четворица
стипендиста за последипломске студије: двојица за грађанско право,
један за привредно право и један за међународно приватно право.
У протеклој години Општи семинар за грађанско право са ме- .
ђународним приватним правом радио je y току читаве школске године. Одржано je укупно 14 састанака. На састанцима семинара обрађивани су одабрани случајеви из судске праксе из области грађанског и привредног права. Овакав начин рада показао ce већ и раније
као најпогоднији јер он захтева солидно изучавање правне теорије
и законодавства како нашег тако и страног. У раду семинара претежно су учествовали докторанди. Поред њих на састанке су редовно
долазили и неколико судија највиших судова што je за општи успех
рада семинара билс- веома корисно. Просечан број учесника на састанцима семинара износио je 25.
Катедра je y току прошле године обављала и низ других послова било по сопственој иницијативи било по налогу Управе Правног факултета. Тако су напр. дата мишљења о организовању посебних течајева, о оснивању Института y оквиру факултета, одређене су и благовремено објављене теме за наградни конкурс поводом
29 новембра, итд. Катедра je организовала са студентима четврте године анкету y 15 београдских предузећа. Анкета je извршена по унапред припремљеном упитнику и њени резултати биће објављени y
стручној штампи. — Чланови Катедре су узели учешћа y дискусији
о питањима друштвене својине која je била организована маја месеца текуће године са делегацијом правника из HP Пољске. Исто
тако, чланови Катедре одржали су састанак са проф. А. Вајлом, деканом факултета за правне и политичке науке y Стразбуру, на коме
je било разговора о организовању практичних вежби са студентима
као и о реформи доктората правних наука y Француској. — За
предмете Катедре изишли су из штампе y протеклој години следећи уџбеници: ново издање Облигационог npaea — белешке по
предавањима проф. М. Константиновића, ново издање Породичног права проф. др. М. Беговића, као и књига проф. В. Капора
Уговор о куповини и продаји робе према Општим узансама за npoмет робе. — Као и ранијих година и y протеклој школској години:
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:поједини чланови Катедре учествовали су y раду комисија за изра,ду нацрта појединих правних прописа a такође и y раду Врховног
привредног суда, Спољнотрговинске арбитраже, Вишег привредног
суда HP Србије, итд. — На предлог Катедре Управа Правног факултета изабрала je за шефа Катедре за следеће три године њеног досадашњег шефа проф. др. М. Константиновића, док je за заменика
шефа Катедре скуп Катедре изабрао проф. др. М. Јездића. — У про.шлој школској години Катедра je бројала 17 чланова. Од тога три
редовна професора, једног хонорарног редовног професора, три ванредна професора, шест доцента, два хонорарна доцента и два асистента.
B. С.
РАД КАТЕДРЕ КРИВИЧНОГ ПРАВА. — У току протекле
1956/57 школске године рад Катедре кривичног права био je усмерен како на решавање наставних питања тако и других проблема
'који су ce y раду Катедре постављали. Ради решавања ових питања
Катедра je одржала више састанака на којима су претресана појеДина питања и доношене потребне одлуке.
Настава из предмета Катедре одржавана je према постојећем
наставном плану. У току школске године израђени су нови наставни програми из свих предмета Катедре, који су заједно са потребним
образложењима и литературом за сваки поједини предмет достављени Комисији за наставне програме. У оквиру редовне наставе из
појединих предмета одржаване су и вежбе на којима су ce студенти
вежбали y изради практичних задатака. Поред тога одржаване су
и посебне вежбе за припрему студената за полагање испита. Ради
бољег упознавања студената са практичним радом организоване су
две посете Окружном суду y Београду где су студенти присуствовали
јавним претресима. Исто тако организовано je и одржавање једног
инсценираног јавног претреса y коме су студенти преузели улоге судија, тужиоца, одбране, вештака и др. Да би ce потстакли студенти
на израду стручних радова из предмета Катедре, предложен je известан број тема за наградни конкурс који ce сваке године одржава
поводом 29 новембра. Посебно je Катедра настојала да ce развије рад
Општег семинара Катедре који je y овој школској годипи почео са
радом y другом семестру. Поред тога предметни наставници (др Ј.
"Таховић за кривично право и Љ. Симоновић за криминалистику)
пружили су помоћ y раду стручних група из ових предмета.
Настава за припрему доктората почела je y другом семестру.
’Hajnpe je одржан један састанак са пријављеним докторандима на
коме су дата општа упутства кандидатима y погледу спремања и
полагања докторског испита. После овог састанка почела су редовна
предавања y оквиру посебног течаја за припрему усменог докторског
испита. У оквиру овог течаја проф. др. Д. Јевтић одржао je за докто;ранде курс који je обухватио следеће теме: урачунљивост алкохолисаних и алкохоломана, урачунљивост сексуалних психопата и урачунљивост деликвената y афекту. Проф. др. Ј. Таховић одржао je
један посебан састанак са докторандима на коме им je дат материјал
и упутства за спремање усменог докторског испита из кривичног права са криминологијом, као и материјал за проучавање материје која
Je одређена као програм посебног течаја из овог предмета.
Од посебног значаја била су настојања да ce оживи рад y Криминалистичком институту. У том циљу израђен je нацрт нових правила Института, састављен списак инструмената које би требало набавити И извршене извесне набавке лабораториског материјала. Ради
упознавања са радом других сличних института y земљи и преношење њихових искустава на рад y Институту, вршилац дужности
-управника Института др Ј. Таховић посетио je Централни уред за.криминолошка испитивања ДСУП-а НРХ y Загребу, Криминолошки
:институт Правно-економског факултета y Љубљани, Криминолошки
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институт Правног факултета y Сарајеву и Институт за судску медицину и криминалистику y Скопљу. Поред тога, приступило ce сре—
ђивању и обради анкетног материјала о убиствима на територији
HP Србије' који су прикупили, y току лета 1956, студенти који су
били на двомесечној летњој пракси y казнено-поправним домовима.
Нарочито je био интензиван рад стручне групе за криминалистику y оквиру два курса: нижи курс, који траје две године и који’
je окупио око 250 студената, и виши курс — за оне који су завршили.
нижи курс и положили испит из кривичног права — који je имао
око 25 слушалаца. Предавања на овим курсевима одржавао je предметни наставник Љ. Симоновић а.у пајединим случајевима позивани'
су и стручњаци ван Факултета (са Медицинског факултета, из Секретаријата унутрашњих послова, из Криминалистичко-техничкецентрале ДСУП-а HP Србије, из Школе ДСУП-а ФНРЈ и други). Такође il сами слушаоци курсева читали су своје реферате на састан—
цима. За слушаоце ових курсева биле су организоване и две посете
Криминалистичко-техничкој централи ДСУП-а HP Србије. Поред то—
га, y фотолабораторији Криминалистичког института организован je
ll један течај криминалистичке фотографије. Поред предавања, слушаоци су имали могућност и да ce практично вежбају y фотолабораторији.
Катедра je радила и на одржавању контакта и сарадње са катедрама кривичног права других правних факултета y земљи. У окви—
ру те сарадње претставници Катедре узели су учешћа y раду Међу-катедарског састанка катедара кривичног права свих правних фа—
култета y земљи који je одржан S—11 маја 1957 y Бегуњама НР’
Словенија).
М. Ђ.

РАД КАТЕДРЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ. — 1. — У току школске 1956/57 г., Катедра за политичке науке je одржала 6 састанака.
који су углавном били посвећени питањима наставе, научно-истраживачком раду чланова Катедре, раду Општег семинара и Института за.
политичке науке, изборима (стипендиста Катедре и наставног особља
за ново уведене предмете) и још неким другим питањима.
(1) У оквиру проблема наставе, која je y овој школској години'
почела по новом Статуту, нарочита пажња je посвећена питањима
наставних програма и докторандских курсева. Израђени су програми'
за нове предмете: увод y право и основи науке о друштву, постојећи:
програми су измењени и допуњени и усаглашени са новим наставним планом. Катедра je, као новину, завела давање теориског образложења уз сваки програм, што су, на иницијативу Катедре за политичке науке, преузеле и остале катедре.
У оквиру докторандског курса одржавани су часови, односноконсултације из државноправне, радноправне, теорископравне и социолошке групе. Проф. др. Ј. Ђорђевић je на специјалном курсу изуставног права држао предавање о „ Локалној самоуправи y свету и
код нас“; проф. др. Р. Лукић на специјалном курсу из основа наукео друштву „Однос социологије и историског материјализма”, a на
специјалном курсу из теорије државе и права „Облици изградње социјализма“; на специјалном курсу из радног права проф. др, А. Балтић je држао консултације о радним односима y нашем друштвеном
систему.
(2) Питање научно-истраживачког рада млађих чланова катедрепостављено je ове године са једног новог аспекта. У смислу оријентације y будућем раду али истовремено и извесне диференцијацијекоја ће омогућити систематско проучавање разних проблема и институција и стварање стручњака за одређене проблеме, сви млађи чланови, асистенти и доценти, поред редовног посла, проучаваће и неки:
посебни проблем, пратити литературу о том проблему и давати при-

382

АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

казе, монографије и сл. о стању и развоју тог питања код нас и y
свету.
(3) Чланови Катедре су и ове године остваривали своју активност и преко Института за политичке науке. Тако je колектив Института, поводом Конгреса радничких савета, објавио y Архиву за
правне и друштвене науке „Избор мисли Маркса и Енгелса о друштвеној својини и правима произвођача” као и изабрану библиогра-фију књига, брошура и чланака о самоуправљању произвођача y
привреди, објављених код нас y периоду од 1950—1957. Институт je,
заједно са Катедром, организовао и дискусиони састанак по питању
друштвене својине са члановима делегације пољских правника.
(4) Општи семинар je и даље задржао исти карактер: на више
састанака који су одржани y току године, читани су углавном докторандски радови, као например „Порекло Привременог Устава Краљевине СХС”; „Маркс и Енгелс о самоуправљању локалном заједницом”; „О радном односу y старој Југославији” и др. Састанци су
углавном били добро - посећени, дискусије живе и интересантне.
(5) Посебан облик рада y настави претставља рад са студентским
трупама. Заведен пре две године на уставном праву ради систематског, солиднијег и благовременог припремања студената за испит,
показао je врло добре резултате проверене кроз анализу. испитних
рокова. Ове године су формиране групе и за административно право
које такође дају добре резултате.
(6)
Катедра je ове године добила два нова стипендиста.
2. — У току ове школске године објављено je више књига:
Систем локалне самоуправе y Југославији ,и Основни типови локалне
самоуправе од др. Ј. Ђорђевића; Хисторија народне власти (ново издање) и Друштвено управљање y Југославији од др Л. Гершковића:
Увод y социологију и Историја политичких и правних теорија од др.
Р. Лукића.
3. — Три члана катедре су за Поткомитет Организације УН о
заштити становништва од дискриминације израдили елаборат о
„Облицима учешћа y управи земље и остваривању осталих политичких права y ФНРЈ (као прилог проблему проучавања недискриминације)”.
4. — На појединим међународним конгресима и конференцијама
поједини чланови Катедре су учествовали и као главни референти
(састанци y Опатији, Питсбургу и др.).
5. — У току године четири професора и два асистента су учествовала на курсу за друштвени систем (предавања, консултације).
6. — Бројно стање чланова Катедре je следеће: 3 редовна npo-фесора, један ванредни професор, 1 хонорар. ванредни професор, 3
доцента, један хонорарни предавач, 5 асистената и два научна стипендиста.
И. С.

РАД КАТЕДРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНЕ
'ОДНОСЕ. — Катедра за међународно јавно право и међународне односе образована je после ступања на снагу Статута Правног факултета. Шеф Катедре je професор Милош Радојковић, a секретарску
дужност врше доценти Смиља Аврамов и Божидар Јовановић.
У току протекле школске године Катедра je на својим редовним
састанцима разматрала различите проблеме y вези са наставом ме"ђународног јавног права и дипломатске историје, као и са организацијом докторског курса и посебног течаја за усавршавање y Институту за међународне студије, па je спремила низ одговарајућих оДлука и предлога y томе смислу за факултетске органе.
Тако je, између осталог, Катедра. y више наврата разматрала
питање наставног програма из међународног јавног права, па je y
ранији програм предавања, y циљу побољшања, унела извесне из-
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мене које je захтевао најновији развој међународног права. To ce
огледа нарочито y поклањању веће пажње међународним организазацијама као субјектима међународног права, органима међународних
односа, кодификацији међународног права, итд. Тај je програм затим разматран од стране посебне комисије Факултетске управе, после чега je још допуњен уношењем извесних тема од међународног
значаја не само правног, но и политичког, као што je например активна мирољубива коегзистенција.
Исто тако, Катедра je на многим својим седницама дискутовала
питање организације курса за докторанде из међународног јавног
права, као и посебног течаја за усавршавање дипломираних правника. Израђен je план предавања на докторандском курсу .према коме
je y првом семестру докторандима предавао проф. М. Бартош о дипломатском особљу, a y другом семестру доцент Б. Јовановић о нбвим појавама y развитку међународног уговорног права. Чланови Ка-.
тедре радили су и индивидуално с докторандима.
У оквиру Катедре, a такође и y сагласности с ранијим Стручним саветом Института за међупародие студије, сачињен je и разматран предлог плана предавања на течају за усавршавање дипломираних правника y Институту, према коме су предвиђени предмети
који ће ce на течају предавати, као и лица која би дошла y обзир
за предаваче, што ce има поднети факултетским органима на одобрење, како би течај могао бити успостављен још y почетку школске
1957-58 године.
Осим тога, y вези с новим Законом о организацији рада научних установа, као и са Статутом Правног факултета, на посебној
седници Катедре од 6 марта 1957 размотрена су ранија правила о.
раду Института за међународне студије, па су, y складу са Статутом. усвојена нова, измењена и допуњена, Правила о раду, која су
поднета i Факултетској управи на одобрење.
У Институту за међународне студије настављен je и y току прошле године рад студентске стручне групе и докторандске групе за
међународно јавно право и дипломатску историју. У оквиру прве од
ових група, којом je руководила доцент С. Аврамов, одржано je 10
састанака, на којима je читано и дискутовано 8 студентских радова,
a један састанак je био посвећен дискусији о односу између Генерагне скупштине и Савета безбедности УН, с посебним освртом на
суецку кризу. У оквиру друге, докторандске групе, којом je руководио професор М. Радојковић, одржано je 14 редовних састанака, на
којима je читано и дискутовано 13 радова, израђених већином на
основу документације и литературе, консултоване y Институту, a уз
помоћ чланова Катедре и особља Института. Докторанди су, поред
тога, имали прилике да присуствују и предавањима појединих страних научника (солунског проф. Фрагистаса, чланова пољске и француске делегације правника), као и предавањима y оквиру Југословенског удружења за међународно право.
Најзад, Катедра je разматрала и разна текућа питања, као и
молбе кандидата за стипендије за научно усавршавање, па je на њен
предлог додељена стипендија једном кандидату.
М. М.
ГОДИШЊА РАДНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЋУНАРОДНОГ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНИХ НАУКА. — Од 20 до 25 јуна
1957 „Table ronde” Међународног института административних наука
одржана je y Опатији. На конференцији je било 160 званичних учесника који; су претстављали 33 државе односно међународне организације. Поред тога учествовали су и стручњаци многих наших установа и организација. Приликом отварања конференције y име наше
националне секције Међународног института административних
наука односно Југословенског удружења за административне науке,
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учеснике конференције поздравио je претседник. проф. др. Никола
Стјепановић a y име југословенске владе госте je поздравио Вуксан
Љумовић, секретар секретаријата за опште послове Савезног извршног већа.
На дневном реду конференције биле су три теме: 1°. „Савремене
тенденције преношења надлежности са виших органа на ниже органе
ван њиховог организационог склопа’’ (референт Brian Chapman, проф.
Универзитета y Манчестру) ; 2°.. „Начин и облици напредовања државних службеника на основу стручне спреме и резултата рада с
нарочитим обзиром на оцењивање као инструменат - напредовања”
(референт проф. др. Никола Стјепановић) и 3°. , ,Аутоматизација и
њени проблеми y оквиру јавне управе’’ (Lyonel Wùrmser — Француска,
Lucien Mehl — Француска, Gauthier — САД, и др. О. Ricard Wessels —
САД). Ошпти реферати су обрађени на основу посебних националних реферата (о децентрализацији реферат су поднели академик
Иво Крбек и проф. Ладо Вавпетич).
Проф. Chapman y свом реферату о првој теми je углавном
истакао да ce под утицајем стварности наизменично појављују тенденције од децентрализације ка централизацији и обратно од централизације ка децентрализацији. У дискусији по овом реферату
поред осталих учествовали су и наши делегати др. Л. Вавпетич, др.
Л. Гершковић, М. Вучковић и др. Е. Пусић.
Реферат проф. Стјепановића који je изнео проблеме y вези на—
предовања и оцењивања службеника објављује ce y целини y овом
броју Анала. У живој и интересантној дискусији по овом реферату
запажено je да су извесни француски делегати истицали да би оцена
службеника имала да цени службеника само y вези са радом y служби a не и његов приватан живот односно његова политичка и верскасхватања, наравно уколико ce све ово не одражава и на активност
службеника y служби. Проф. A. de Laubadère ce залагао да оцена службеника не буде изражена цифром, пошто таква оцена не указује
службенику y чему није задовољио. Стога je проф. A. de 'Laubadèreистицао да je целисходније да оцена буде образложена јер ће таковише бити заштићена права службеника пошто би службеник могао
лакше побијати неправилност оцене. Од наших делегата y дискусији
je учествовао поред проф. Н. Стјепановића и проф. Б. Перић,
Предмет трећег реферата обухватио je правне и техничке про—
блеме аутоматизације y оквиру јавне управе. Референти су истакли да
аутоматизација може бити примењена не само y индустрији већ и y
јавној администрацији — например y статистичким, поштанским и
другим сличним пословима,
После успеле петодневне конференције претседник међународногинститута административних наука Frants Hvass, амбасадор Данске y
Западној Немачкој, захвалио je y име свих страних делегата дома—
ћинима на гостопримству и изванредној организацији конференције_
Д. Ђ. Д.

