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Центар зa истраживања управе, Универзитета права економије и друштвених наука y Ексу (Aix-Marseille) отпочео je 1978. године уз сарадњу Француског центра за научна истраживања издавање овог годишњег Збор- ника који je посвећен истраживањима о актуелним пробдемима упра- ве и обавештењима о развоју управе европских земаља. Главни уредник овог Зборника je професор Шарл Дбаш (Charles Debbasch), a чланови ре- дакције су истакнути професори управног права из Француске, Италије, Велике Британије и Шпаније. Остали сарадници Зборника су бројни про- фесори управног права и истакнути научни радници: ове области из гото- во свих европских држава. Овај Збориик, како y уводној речи излаже проф. Дбаш, има y виду све европске земље, па према томе, такође и зем- ље Источне Европе. С друге стране, подвлачи ce да je циљ овог Зборника да објављује радове y којима ће ce проучавати: националне, регионалне и локалне структуре јавне управе; структуре европских институција; од- носи између управе и подитичке власти; вршити актуелна истраживања о одлукама управе, о службеницима управе, о средствима управне делат- ности, о контроли управе и о Односима управе са грађанима (T. I, стр. 7).Зборник je подељен y шест делова и то: теоријске студије y којима би ce сваке године расправљало о одређеној теми; Хроника развоја упра- 

ве за сваку европску државу и анализа њеног рада; Европска хроника. која би проучавала управни систем Европске заједнице; Научна хроника која би дала преглед рада постојећих центара за научна истраживања јавне управе; Упоредна хроника која би давала анализе појединих ваневропских управних система, и на крају рубрика документације y којој би сваке године увек био објављен и одређен број законских текстова или докумената од интереса за проучавање управе.384



АПФ, 5—6/1981 — Прикази(стр. 384—386)Први Зборник обухватио je 1978. годину и y његовом првом делу, по- свеђеном теоријским студијама, расправља ce о утицају савременог еко- номског и друштвеног преображаја y европским земљама на развој упра- ве. У низу изванредно интересантних реферата изложених од стране ис- такнутих професора управног права извршена je анализа овог односа упра- ве са наведеним друштвеним преображајем у Италији, Шпаиији, Грч- кој, Француокој, Белгији СР Немачкој, Шведској, Финској, Великој Бри- танији, и Уједињеним нацијама. Закључни реферат дао je проф. Жан Ри- веро (Jean Rivero).У рубрици хроника развоја управе, за сваку европску земљу дат je преглед развоја и промена y управи y току 1978. године. 0 Југославији дао je свој прилог Т. Petroff, научни сарадник Француског центра за на- учна истраживања. Настојао je да на основу података из југословенске дневне штампе и Службеног листа СФРЈ да преглед реформе друштвено-по- литичког система y СФРЈ и сажето изложи Закон о организацији и надлеж- ности савезних органа управе и савезних организација (стр. 631-638). Y научној хроници изложен je рад Француског института за управне науке, Швајцарског института за управно право и Секције за управно право Ин- ститута државе и права Академије наука Пољске. У хроници упоредног права изложена je реформа положаја савезних јавних службеника y САД. На крају, дате су неке основне одредбе Устава Шпаније од 28. децембра 1978. као и неке одредбе Швајцарског савезног закона од 19. септембра 1978. године о организацији и делатности федералне Владе и савезне управе.Други том овог Зборника, први студајски део, посветио je проуча- вању проблема политике одабирања службеника y европским земљама. И ту je после посебних реферата по појединим земљама, као и y првом то- му, проф. Риверо дао закључни реферат.Остале хронике су такође, као и y првом тому, изложиле преглед развоја и промена y управи европских земаља. 0 Југославији дао je прег- лед Марк Бидара (Marc Gjidara) предавач на Универзитету права економ- ских и друштвених наука Париз П. Прво je истакао развој управе y СФРЈ и посебно указао на значај колективног руководства. После je посветио пажњу савезним управним структурама. На крају je указао на увођење друштвених савета и друштвеног правобраниоца самоуправљања. Хрони- ка о управи y праву СФРЈ y овом II тому Зборника настојала je да савес- но и критички прикаже овај развој. И y првом и y другом тому наведена библиографија управног права y СФРЈ далеко je од тога да може бити за- довољавајућа.Према подацима из последњих бројева француских часописа објав- љен je и III том овог Зборника, који je обухватио развој управе y току 1981. годане.Ови зборници свакако могу бити од интереса за сагледавање савре- меног развоја управе y европским земљама. Међутим, могло би ce такође 385



АПФ, 5—6/1981 — Прикази(стр. 384—386)прпметити да би и y студијском делу овог Зборника y коме ce расправља о одређеним актуелним проблемима управе могли учествовати и професо- ри управиог права као и други научни радници који ce баве управним правом y земљама Источне Европе. Ово проширено учешће y студијском делу Зборника свакако би допринело да значај овог Зборника буде још већи јер би ce обогатио већим упоредно-правним проучавањем. актуелних проблема управе, који су без обзира на друштвенополитичке системе чес- то веома слични, ако не и истоветни.
Д. Ђ. Денковић
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