
TPEЋE ЈУГОСЛОВЕНСКО-ПОЉСКО САВЕТОВАЊЕ У OKBИPУ САРАДЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И УНИВЕРЗИТЕТА„АДАМ МИЦКИЈЕВИЧ” У ПОЗНАЊУДелегација правног факултета y Београду je, као гост Правног факул- тета у Познању и Института за државу и право из Варшаве, боравила y Пољској од 2. до 8. октобра 1977. године.Овај, трећи сусрет са колегама из Познања и Варшаве, био je посве- ћен проблемима изградње социјалистичког правног система y Југосла- вији и Пољској и питањима развоја пољопривредног права y обе земље. Саветовања су одржавана y Познању, на Правном факултету, y Зеленој Гори, граду удаљеном око 150 километара од Познања, где je делегацији нашег Факултета поред домаћина из Познања, гостопримство пружила Пе- дагошка академија овог места, и у Варшави, у Институту за државу и право.Референти наше делегације у области изградње социјалистичког систе- ма права у Југославији били су професор др Борислав Благојевић и доцент др Будимир Кошутић. У дискусији су учествовали готово сви чланови на ше и пољске делегације. Колеге из Пољске су показале посебно интере- совање за изградњу система самоуправног права y нас, као и за однос овог права са државним правом.Одговарајући реферат пољске делегације поднели су професор др Адам Лопатка, директор Института за државу и право и доцент др Ја. нуш Ромул, са Правног факултета y Позиању. Посебну пажњу југословен ске делегације изазвала су излагања пољских колега о бројности извора права y Пољској и о тенденцији сужавања овлашћења управних органа y нормативној делатности.У оквиру друге теме, референти југословенске стране били су про- фесор др Радован Павићевић, са рефератом о облицима подруштвљавања пољопривреде y Југославији, професор др Велимир Васић, са излагањем о правном режиму кооперације између подруштвљене и индивидуалне економије y пољопривреди и професор др Радомир Буровић, са темом о правном режиму великих подруштвљених пољопривредних предузећа. Y дискусији су колеге из Пољске показале посебио интересовање за правни режим и облике кооперације, као и за правни статус организација удруже- ног рада y пољопривреди Југославије.
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Референти пољске делегације били су професор др Виктор Павлак, са излагањем о правном карактеру великих државних пољопривредних пре- дузећа y Пољској, професор др Кажимјерж Орил и др Анджеј Желински, са рефератом о развоју пољопривреде и пољопривредног права y Пољској и професор др Марјан Блажејчик, чије ce излагање односило на правне облике кооперације између државних пољопривредних јединица и индиви- дуалних пољопривредних произвођача. И у односу на излагање пољских колега посебну пажњу су привукли облици кооперације у пољопривреди Пољске.Закључујући саветовање, професор др Борислав Благојевић, са југо- словенске, и др Марјан Блажејчик, са пољске стране, су констатовали да циљ састанка — међусобно упознавање са системима изградње социјалис- тичког права у две земље и размена искустава о развоју пољопривреде и пољопривредног права, — y потпуности остварен. Подвучен je значај кон- таката ове врсте, не само за упознавање са правом и тековинама правне науке y две земље, већ и за развијање личних пријатељских веза између југословенских и пољских колега, чиме ce обогаћују и проширују научни контакти.Овај други аспект веза y оквиру сарадње двају Универзитета, je добио свој израз y изузетном гостопримству које je указано нашој делегацији. Организација саветовања и, уопште, боравка y Пољској je била беспрекор- на. Захваљујући љубазности домаћина, чланови наше делегације су, поред места у којима су боравили, обишли и два пољопривредна добра и градић Лешно. На сваком кораку нам je изражавано пријатељство и добродош- лица. Овакав, изузетно срдачан пријем, ствара пријатну обавезу нашем Факултету да ce, приликом наредног сусрета са пољским колегама, достој- но одужи за ретко угодан и корисан боравак.Саветовање je у потпуности потврдило оправданост и корисност непо- средних контаката југословенских и пољских колега, који постају једна значајна традиција у раду нашег Факултета.
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