
ЧЕТВРТО ЈУГОСЛОВЕНСКО-ПОЉСКО САВЕТОВАЊЕ У OKBИPУ САРАДЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И УНИВЕРЗИТЕТА „АДАМ МИЦКИЈЕВИЧ"У ПОЗНАЊУОвогодишње, IV југословенско-пољско саветовање y оквиру сарадње Правног факултета Универзитета „Адам Мицкијевич” из Познања и Института за државу и право Пољске академије наука из Варшаве, са једне, и Института за правне и друштвене науке Правног факултета и Правног факултета y Београду, са друге, одржано je од 24. септембра до 1. октобра 1978. године y организацији Института и Правног факултета y Београду.На Саветовању су поднети реферати, измењена искуства, вођени ра- зговори и размењена мишљења y оквиру две теме: „Положај општине и оргаиизација власти и самоуправљања y општини” и „Проблем доброг квалитета производа и заштите потрошача”. Расправа о овим темама одвијала ce на Правном факултету y Београду, као и на правним факул- тетима y Крагујевцу и Новом Саду.Пољску делегацију на Саветовању предводио je проф. др Силвестер Завадски, Шеф Катедре за државу и право Универзитета y Варшави и члан пољоког Сејма, док je испред Универзитета „Адам Мицкијевич" y Познању био проректор проф. др хаб. Жбигњев Леонски.Референти са пољске стране y оквиру теме „Положај општине и организација власти и самоуправљања y општини” били су проф. др Сил- вестер Завадски („Проблеми развоја локалне демократије и самоуправ- љања у градовима”); проф. др. хаб. Жбигњев Леонски („Општина као основна јединица територијалне поделе НРП’’); др Тадеуш Фукс („Орга- низација и деловање самоуправљања на селу y НРП”) и др Барбара Завадска („Друштвено-политичка организација општине y Пољској — по- литичко-правни модел и пракса"). Са наше стране референти су билп проф. др Војислав Симовић („Положај општине y уставном и политичком систему Југославије”); проф. др Павле Николић („Организација власти и самоуправљања y општини") и проф. др Златија Букић-Вељовић („Норма- тивна функција општине”). У дискусији су разматрана, између осталог, питања улоге општине y правном и политичком систему Пољске и Југо- 



ЧЕТВРТО ЈУГОСЛОВЕНСКО-ПОЉСКО САВЕТОВАЊЕ 223славије, односи између општина и виших административно-територијал- них јединица (војводства) односно, између општина и ширих друштвено- политичких заједница, питања децентрализације и самоуправе, однооно, самоуправљања y општини и друго.У оквиру теме „Проблеми доброг квалитета производа и заштита потрошача”, са пољске стране реферате су поднели проф. др Виталис Лудвишћак („Одговорност за штетан утицај производа према колизионом праву”); доц. др хаб. Ева Летовска („Заштита потрошача y Пољској’’); доц. др хаб. Јацек Тројанек („Питања доброг квалитета производа и за- штита потрошача y светлу нових економско-правних решења y Пољокој"); и доц. др Феликс Зедлер („Заштита интереса потрошача y грађанској пар- ници и на арбитражи”). Са наше стране реферате су поднели проф. др Драгаш Деиковић („Заштита потрошача y праву СФРЈ"); проф. др Влади- мир Јовановић („Квалитет производа и заштита потрошача y светлу при- вредног и грађанског права y Југославији”) и проф. др Мирослав Борђе- вић („Казнено-правии аспекти обезбеђења квалитета производа и заштите потрошача”). Поводом разговора и дискусије о овој теми развила ce жива расправа — „сви смо ми потрошачи" — y којој je постављено низ питања y погледу проналажења инструмената и поступака за стварну и ефика- сну заштиту потрошача, обзиром да највиши правни акти и једне и друге земље прокламују принцип заштите интереса потрошача и садрже низ општих одредби о томе.Проф. др С. Завадски одржао je, за наставнике, сараднике, студенте и заинтересоване научне раднике веома информативно и занимљиво пре- давање о актуелном стању y области нормативне делатности y Пољској.На завршној седници Саветовања констатовано je, и још једном потврђено, да je ооновна срвха и циљ овог, као и претходних, сусрета двеју делегација успешно остварена, не само када je реч о узајамном упознавању и информисању y питањима од интереса, већ и y уопостав- љању, развијању и ширењу личних контаката и веза пријатељства између пољских и југословенских научних радника y области права из Познања и Варшаве, и Београда, Крагујевца и Новог Сада.IV југословенско-пољско саветовање показало je и овог пута значај и корисност овог облика међусобног повезивања, упзнавања и размене митљења и искуства, a иствремено потврдило традиционално пријатељ- ске односе између Универзитета „Адам Мицкијевич” y Познању и Прав- ног факултета у Београду, као и између других сродних институција из Пољске и Југославије.
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