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У складу са Уговором о сарадњи Универзитета y Београду 

и Универзитета y Познању (HP Пољска), Правни факултет y Бео- 
граду и Институт за упоредно право y Београду y договору са Прав- 
ним факултетом y Познању и Институтом за правне науке Пољске 
академије наука организовали су два сусрета научних радника ова 
два факултета и института.

Први састанак одржан je y Познању (7. и 8. октобра 1975). 
На њему су расправљане две теме: 1) „Уставне основе процеса ства- 
рања npaea” и 2) „Принцип једнакости права и дужности радника". 
Реферате за прву тему су поднели проф. др Јован Борћевић и проф. 
dr Adam Lopatka, a за другу тему доцент др Влајко Брајић и проф. 
dr W. Jaskiewicz. На састанку y Варшави предмет pacnpaee су биле 
такоће две теме: 1) „Принципи изборног система" и 2) „Правна сред- 
стеа за обезбећење радне дисциплине." Реферате за прву тему подне- 
ли су научни саветник ИУП др Миодраг Јовичић и проф. dr Félix- 
Siemienski, a за другу тему проф. др Александар Балтић и проф. др 
Милан Деспотовић, односно проф. dr Z. Salwa.

Други састанак одржан je y Београду и Крагујевцу (17—22. 
маја 1976). Предмет pacnpaee je била тема: „Законско уређивање 
путовања y Југославији и Пољској". За ову тему поднети су следећи 
реферати: „Право човека на путовању y сеојој земљи и иностранс- 
ству” (проф. др Павле Ристић, проф. др Н. Olszewski и проф. др 
Ј. Romul); „Административна правила за путовање y унутрашњости 
земље” (проф. др Tereza. Rabska); „Траћанска одговорност путника 
и према путницима и осигурање путника (проф. др В. Јовановић и 
проф. др Предраг Шулејић односно проф. др Е. Letowska и проф. 
др М. Tyczka); „Осигурање путника” (проф. др J. Piatowski); „Кри- 
вична одговорност путника” (доцент др Драгољуб Атанацковић, 
проф. dr A. Bachrach); „Одговорност за изградњу и очување путееа, 
ваздушних и поморских комуникација" (проф. др Радомир Буровић, 
проф. др St. Gebert). Посебан реферат: „0 изменама Устава y HP 
Пољској" поднео je проф. др A. Lopatka.

Реферате са оба ова састанка објављујемо y целости.

Уредништво


