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ПРОФЕСОР ДР МЕХМЕД БЕГОВИЋ. — ДОБИТНИК 
СЕДМОЈУЛСКЕ НАГРАДЕАкадемик др Мехмед Беговић објавио je низ y нас и y свету запа- жених радова на нашем и страним језицима. У својим првим радови- ма посебну пажњу je посветио проучавању шеријатског и наследног права и дао запажена дела Извори шеријатског npaea (1936), Шеријатско брач- 

но npaeo (1936) и Наследно npaeo (1940). После ослобођења као професор породичног права дао значајно дело Породично право које je награБено универзитетском наградом 1956 године. Међу првима код нас проучава пи- тање утицаја српског средњовековног права на турско законодавство y XV и XVI веку. О овом сложеном и тешком питању објавио je више ра- дова, међу којима треба посебно истаћи следеће: Трагови нашег средње- 
вековног npaea y турским правним споменицима (1951—1952); Трагови Ha
ut ег средњевековног кривичног npaea y турским законским споменицима (1956); Наши правни називи y турским споменицима (1961). У последње време посветио je пажњу проучавању утицаја средњовековног рударског права на турско рударско право. На основу изворне грађе убедљиво до- казује да су Турци преузели од Срба не само поједине рударско-правне називе и установе него и саме рударске уредбе и законе y целини. Из те области његовог проучавања најважнији су му радови: О рударским даж- 
бинама y Србији XV и XVI века (1968); Рударски судови по закону о руд- 
ницима Деспота Стевана Аазаревића y турским рударским законгша XV 
ti XVI века (1967); Рударска баштина y Србији y XV и XVI веку (1971) и др.Сви његови радови одликују ce свестраношћу проучавања, јасноћом излагања, суптилним анализама појединих правних института као и са- жетим изванредним синтезама. Посебна његова одлика je минуциозно и изванредно савесно проучавање извора средњовековног права и налажење угицаја српског средњовековног права на турско средњовековно право. Y целини узето академик др Мехмед Беговић je оснивач науке о југословен- ском шеријском праву, оснивач студија утицаја српског средњевековног права на турско средњевековно право и савремени врхунски носилац науч- ног развоја породичног права y нашој земљи.

ФОРМИРАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИHa XV конгресу управних наука одржаном септембра 1971 y Риму, одлучено je да ce формира радна група за проучавање информационих система y јавној управи, y оквиру рада Међународног института за управ- не науке.Основни задатак новоосноване радне групе je да организује мулти- дисциплинарно проучавање информатике y јавној управи повезујући раз- личите међународне организације, национална удружења и организације 



БЕЛЕШКЕ 759"и усганове односно њихове чланове: правнике, информатичаре, стручњаке за организацију рада y процесу рада на проблемима који ce јављају y вези са новим приступом информационим системима y јавној управи. Општи циљ рада радне групе je што успешнији развој и примена информацио- них система уз прилагођавање организационе структуре, метода, законо- давства и службеничких система употреби рачунара y јавној управи.Припремни поткомитет за оснивање радне групе за информационе системе састао ce маја 1972. у Паризу. На састанку je скициран план рада за следећих пет година којим ce предлаже обрада следећих тема: Инфор-- матика и службенички системи; Информатика и процес одлучивања у јав- ној управи и Информатика и материјално-финансијско пословање у јав- ној управи. Две од ових тема биће узете као основа за међународни симпо- зијум који ће ce одржати од 11—13 априла 1973. године у Ници.Радна група ће посебну пажњу посветити упоредном развоју инфор- мационих система и y развијеним земљама п y земљама y развоју, орга- низујући рад на проучавању дејства информационих система јавне управе на односе са установама, предузећима и грађанима. Тиме ce, наравно не ограничава домашај рада радне групе, y оквиру које ће ce постепено раз- вијати узајамна сарадња на развоју јавне управе свих земаља-чланица Међународног института за управне науке.У нашој земљи ce y последње време врло много ради на изградњи модерних информационих система (Информациона служба Београда, слич- ни системи y оснивању и y другим републичким центрима) тако да ову иницијативу Међународног института за управне науке можемо свесрдно прихватити и потпомоћи и сопственим учешћем, јер y тој области већ има- мо резултате које можемо да прикажемо, али с друге стране, размена искуства на међународном плану, један je од кључних услова даљег раз- воја информационих система код нас. Др Д. Кавран


