
БЕЛЕШКЕ 597средствима. На тај начин, многи курсеви за специјализацију и усавршава- ње морали би имати југословенски карактер. И по слушаоцима и по преда- вачима, што значи да би требало развити и свест о обавези — и наставника и свих факултета као целине — да учествују на тим курсевима без обзира који их факултет организује и где ce они одржавају, као што би требало да ce сви факултети који организују наставу за специјализацију и усавр- шавање — па без обзира да ли су то „стари” или „нови" односно „велики” или „мали” факултети — ослободе заблуде да то квалитетно могу чинити само са својим наставним особљем. Ниједан факултет — ни y нашој зем- љи ни y другим земљама — није, по правилу, довољно опремљен да сам са својим наставним особљем обезбеди квалитетну последипломску наставу за специјализацију и усавршавање. Тај закључак, мислимо, намеће наше искуство, a и искуство других.
Проф. Бор. Т. Благојевић

ОБАВЕШТЕЊЕНа Правном факултету y Београду, од 24, 25. и 26. фебруара 1969. одр- жаће ce симпозијум: „Савремено руковођење и самоуправљање” на коме ће бити расправљана најзначајнија питања теорије и праксе руковођења у нашим радним организацијама.У раду симпозијума учествују:САВРЕМЕНО РУКОВАЊЕ И САМОУПРАВЉАЊЕ1. Академик проф. Јован Борђевић: „Савременост самоуправљања”.2. Проф. др Радомир Лукић: „Солидарност y удруженом раду и њене дру- штвене претпоставке”3. Проф. др Никола Балог: „Друштвено регулисање и самоуправно ускла- ђивање делатности радних организација”.4. Проф. др Зоран Антонијевић: „Врсте, облици и делокрут органа само- управљања”.5. Сеад Делић, дипл. пр., заменик шефа Бироа за прописе предузећа „Енер- гоинвест” — Сарајево: „Врсте, облици и делокруг органа самоуправ- љања" (кореферат).6. Проф. др Владимир Јовановић: „Положај радних јединица и субјекти- витет предузећа”.7. Зоран Цериђ, дипл. пр., самостални саветник y Секретаријату за законо давство и организацију СИВ: „Положај руководилаца y радној орга- низацији на основу важеђих прописа”.8. Др Душан Биланџић, директор Института за раднички покрет — За- греб: „Однос међу самоуправљања и руковођења”.9. Проф. др Борислав Благојевић, др Добросав Митровић: „Права и гра- нице овлашћења руководилаца y утврђивању пословне политике и до- ношењу пословних одлука”.10. Драгослав Вељковић, дипл. пр., шеф Правне службе Југословенског реч- ног бродарства — Београд: „Овлашћења руководилаца (права и дуж- ности) при доношењу пословних одлука”.



598 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА11. Ар инж. Миодраг Чеперковић, ген. директор предузећа „Рудници и же- лезара” — Смедерево: „Улога стручних колегијума”.12. Др Андреј Фримерман, дипл. пр. y Институту за аутоматику и телеко- муникације „Михаило Пупин” — Београд: „Самоуправно уређивање делатности радне организације”.13. Др Станко Грозанић, саветник ЦВ ССЈ: „Руковођење и одговорност”.14. Др Радомир Буровић и др Предраг Шулејић: „Самоуправљање у банка- ма и осигуравајућим заводима”.15. Проф. др Никола Стјепановић и др Александар Стојановић: „Самоу- прављење y предузећима удруженим y заједнице” (ЖТП, ПТТ, Елек- тропривреда).16. Проф. др Павле Димитријевић: „Јавност и радна организација”.17. Милош Синђић, члан Секретаријата ЦК СКС: „Савремени методи управ- љања”.18. Стане Можина, стручни сарадник Института за социологију ин фило- лозофију у Љубљани: „Мотивисаност руководећих кадрова”.19. Др Драгољуб Кавран: „Руковођење и односи међу људима”.20. Проф. др Александар Балтић: „Руководилац и радни односи”.21. Др Мирослав Петровић, др Владета Станковић, др Драгутин Шошкић: Самоуправљање, руковођење и расподела дохотка”.Сви реферати ће бити објављени y посебној књизи која ће ce доста- вити учесницима пре почетка симпозијума. На симпозијуму учесници могу постављати питања и тражити разјашњења проблема на које наилазе y прак- си. Симпозијум je намењен руководиоцима свих нивоа y радним органи- зацијама, као и правницима економистима, управним техничарима и свима онима који ce, y оквиру своје делатности, баве пословима организације рада. Рад симпозијума ће трајати три дана. Сваког дана ће ce водити ди- скусија о одређеном броју питања.Цена за књигу реферата и учествовање на симпозијуму износи 850 Д. На основу уплате, учесник стиче право на: а) материјал, б) уче- ствовање в) постављање било ког питања из области које ce на симпози- јуму обрађују.Учешће треба пријавити на адресу: Правни факултет Београд (орга- низационом одбору Симпозијума) или предузећу „Савремена администра- ција”, Кн. Михаилова бр. 6 — Београд.


