
ПРИКАЗИ 363рада. И ван граница земље за коју je писана, она je y статву да за- интересује и правнике и лекаре, као богат збир искустаза, освет- љавајући на приступачан начин један домен њиховог интересовања, a посебно тешко питање одговорности лекара.Књига на крају садржи велики број коментарисаних случајева из америчке судске праксе, као и индекс употребљених правних, медицинско-правних и медицинских појмова.(Из Института за упоредно право)
Ђурица Крстић

Mustafa Kamarić: PROBLEMI UREDBE s naroćitim ozbirom na sroka ovla- 
Sćenja, Sarajevo. Naučno društvo NR Bosne i Heroegovine, 1957, 227 str. (Djela, knjiga IX, Odjeljenje istorisko-filozofskih nauka, knjiga 8.)У предговору академик и професор Иво Крбек истиче да je професор Мустафа Камарић својом упоредноправном монографијом о проблемима уредбе дао значајан прилог нашој правној теорији.Проф. Камарић y уводној глави подвлачи да давање широких овлашћења извршној власти од стране законодавне, што све више и обимније чини последњих деценија y буржоаско! и социјалистич- кој демократији, претставља озбиљан поремећај нормалних односа између те две власти. С тим y вези постављају ce правној науци два питања: 1) питање односа између праксе широких овлашћења и на- челно постављених односа између извршне и законодавне власти y буржоаској демократији с једне стране, и начела социјалистичке де- мократије, с друге стране; и 2) питање уставности широких овла- шћења када она нису уставом никако или нису јасно предвиђена. — У другој глави (Појам уредбе) расправљају ce питања: облици уче- шћа извршних органа y законодавству, место уредаба y хијерархији нормативних аката, однос уредбе према закону, обележје уредбе на основу широких овлашћења и појамна и терминолошка конфузија ових уредаба са указним законодавством (décrets-lois). — Tpeha гла- ва je посвећена проблему категоризације уредаба. — У четвртој глави (Широка овлашћења за доношење уредаба) говори ce о разло- зима увођења праксе широких овлашћења, затим. о тој пракси y не- ким буржоаским демократијама и y старој и новој Југославији, и најзад, о ограничењу широких овлашћења. — Пета глава (Уставност и правна природа широких овлашћења) претреса разне правне тео- рије y вези са проблемима уставности доношења уредаба са закон- ском снагом y стању нужде кад устав предвиђа и, кад не предвиђа непосредно широка овлашћења извршне власти, и уставноети широ- ких парламентарних овлашћења извршној власти без уставне под- логе. — У шестој глави расправљају ce питања појма, рока и деј- ства ратификације уредаба на основу широких овлашћења. — Сед- ма глава je посвећена питањима контроле уредаба и њиховим вр- стама (скупштинској и судској). — На крају књиге дат je резиме на француском језику, као и литература.

ЗБИРКА ПРОПИСА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ОПШТЕМ 
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ. Са стручним објашњењима за npu- 
мену ових nponuca. Објашњења дао Александар Давинић. Ре- дактор Богдан Мајсторовић. Београд, издање „Службеног листа ФНРЈ“, 1958, 102 стр.У уводу ове збирке дата су потребна општа објашњења о ускла- ђивању ранијих прописа са законом о општем управном поступку. Поред овог корисног општег објашњења дати су текстови савезних прописа о усклађивању ранијих прописа са законом. о општем управ- 



364 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАном поступку. Нарочита je вредност ове збирке што су дата и ближа објашњења шта садрже одредбе о управном поступку из ранијих савезних закона y појединим управним областима које остају још на снази. Ова савесна објашњења доприносе бржем сналажењу које одредбе посебних поступака и сада важе/ Поред ових текстова о усклађивању ранијих савезних прописа са законом о општем управ- ном поступку y збирци су још и правилник Секретаријата Савез- ног извршног већа за општу управу о накнади трошкова сведоци- ма, вештацима и тумачима y управном поступку, упутство Држав- ног секретаријата за послове финансија за издавање уверења о имов- ном стању и упутство Секретаријата Савезног извршног већа за општу управу о обрасцима y управном поступку. У збирци су објав- Љене и две инструкције Секретаријата Савезног извршног већа за општу управу. Једна ce тиче организовања службе евиденције по чл. 300 закона о општем управном поступку a друга ce односи на примену чл. 171 и 172 закона о огпитем управном поступку односно даје извесна објашњења о спорним питањима y вези са издавањем уверења и доказне снаге уверења. Ове две инструкције нису објав- љене y Службеном листу ФНРЈ па je добро што су их приређивачи ове збирке овде објавили. Све то доприноси да ова збирка прописа може корисно послужити нашој пракси за што лакшу и бољу при- мену прописа о управном поступку.
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ СА САВЕЗНИМ И 

РЕПУБЛИЧКИМ ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ ЗА ЊЕГОВО ИЗ- 
ВРШЕЊЕ Предговор академика и професора Др. Ива Крбека. Београд, издање „Савремене администрације“, II издање, 1958, 343 стр.У обимном предговору (стр. 5—65) проф. Крбек je сажето изло- жио закон о општем. управном поступку и објаснио извесне његове важније одредбе.Ова збирка je уствари читав мали зборник јер су поред текста закона о општем управном поступку објављени и текстови савезних и свих републичких прописа који су донети за извршење закона о општем управном поступку. С обзиром да већ y збирци има таквих двадесет различитих прописа (закона ,уредаба, одлука, правилника, наредаба), добро je да су на једном месту сви сакупљени. На крају збирке je регистар појмова. Ова ће збирка знатно олакшати тражење многобројних пррписа y вези са законом о општем управном по- ступку.


