
БибАиографија

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У „АНАЛИМА” У ПЕРИОДУ 1953—1983, ПО AУTOPУMA
Библиографијом су обухваћени радови објављени y следећим ру- 

брикама: Чланци (Ч), Дискусија (Д), Прилози (П), Судска пракса (СП), 
Мећународни преглед (МП), Из страног права (ИСП), Ново право (НП) 
Ново законодавство (НЗ), Судска хроника (СХ). Huey обухваћени прика- 
зи књига (386), прикази часописа, белешке, као ни дискусије објављене 
под заједничким насловом (без посебног насловљавања сваке од њих).АВРАМОВ, СМИЉА: Правило rebus sic stantibus у савременом ме- ђународном праву, (Ч), 4/64, стр. 384—397; Двадесетпет година Уједиње- них нација, (Ч) 6/70, стр. 589—595; Социјалистичке земље и међународно право, (Ч), 1—3/72, стр. 9—21, Положај Југославије y међународној зајед- ници, (Д), 3—4/73, стр. 103—107; Ханс Келзен — живот и дело, (Ч), 1—2/74, стр. 21—29; Тридесет година после Јалте, (Ч), 5—6/74, стр. 537—549; Нови правни режим Панамског канала, (П), ^ДП, стр. 559—564.АВРАМОВИЋ, СИМА: Епиклебра, Кадестаи и Епибалонти — спорне установе раногрчког Гортинског права, (Ч), 5—6/79, стр. 475—489; Новија совјетска литература о историји државе и права робовласничке епохе, (П), 3—4/81, стр. 310—319; О подели на јавно и приватно право у праву грчких полиса, (Д), 5/82, стр. 821—826.АКСИЋ, СТАНОЈЕ: Положај Аутономне покрајине Косова и Мето- хије y уставном систему Југославије, (Ч), 3—4/63, стр. 362—376; Прва кон- ференција (заседање) Народноослободилачког одбора за Косово и Мето- хију, (Ч), 3—4/69, стр. 415—430; Положај општине и актуелни проблеми самоуправљања, (Д), 3—4/70, стр. 354—356.АЛЕКСИЋ, ЖИВОЈИН: Примена наркотичких средстава y кривич- ном поступку, (Ч), 2—3/64, стр. 236—244; Правна заштита малолетника у Швајцарској, (П), 4/64, стр. 444—454; Политика кажњавања учинилаца неких привредних кривичних дела y 1960—1963. години (чл. 314a, и 322 КЗ), (П), 1—2/65, стр. 193—204.АЛИНЧИЋ МИРА: Сурадња старатељства и суда y примјени чл. 65. ст. 2. и 5. Основног закона о браку, (Ч), 5—6/74, стр. 553—564.АНДРАШИ, JУPAJ (ANDRASSУ JURAI): Морско дно — баштина чо- вечанства?, (Ч), 1—3/72, стр. 25—35; Оглушна пресуда о надлежности Ме- ђународног суда, (Ч), 2/73, стр. 7—16.АНДРЕЈЕВИЋ, МИЛИВОЈЕ: Одређивање тужбеног захтева од стра- не суда. — Утицај одвојеног живота брачних другова на постојање бра- ка, (СП), 1—2/63, стр. 226—229; Правна квалификација животиње, (П), 1/66, стр. 93—103.788



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 7.88—835)АНТИЋ, ОЛИВЕР: Наследно-правне последице усвојења, (П), 1—2111, стр. 151—167; Усмени тестамент y савременом праву, (П), 5—6/79, стр. 506—519.АНТОНИЈЕВИЋ, ЗОРАН: Одговорност железнице за крађу робе при- мљене на превоз, (СП), 3—4/53, стр. 454—458; Одговорност железнице за штету проузроковану неблаговременим авизирањем, (СП), 2/54, стр. 220— —224; Дејство више силе у транспортном праву, (Ч), 4/61, стр. 337—342; Нека питања y вези са статусом основних организација удруженог рада, (Д), 3—4/73, стр. 108—114; Закон о облигационим однооима и економски односи са иностранством, (Ч), 6/78, стр. 723—737.АРАНБЕЛОВИЋ, СВЕТИСЛАВ: Повећање ренте због повећања не- способности. — Клаузула rebus sic stantibus и рента досуђсна због теле- сне повреде, (СП), 3—4/53, стр. 450—453; Терет ризика код уговора о по- љопривредној производњи, (Д), 2/57, стр. 200—207; Дејство арбитражне клаузуле на надлежност редовног суда, (Д), 1/61, стр. 74—80; Правни одно- си кооперације, (Ч), 3—4/63, стр. 377—389; Садржина обавезе гарантије произвођача, (П), 2—3/67, стр. 275—282; Нормативна садржина и примена права својине, (Ч), 1/73, стр. 1—14; Прекомерно оштећење према Закону о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 521—531; Етажна својина, 3—4/ /79, стр. 371—378.АТАНАЦКОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Actiones lïberae in causa y савременом кривичном праву, (Ч), 1/66, стр. 66—78; Да ли je кривично дело учињено из користољубља ако je њиме прибављена корист за другога, (СП), 3—4/66, стр. 505—507; Појам јавног скупа као квалификационог елемента код кри- вичних дела против части и угледа, (СП), 1/69, стр. 99—106; Однос друштве- не опасности и противправности као елемента општег појма кривичног дела, (Ч), 2/69, стр. 193—211; Кривична одговорност y вези са превозом путника y Југославији, (Ч), 5/76, стр. 547—563.АНИМОВИЋ, МИХАЈЛО: Actiones liberae in causa, (Д), 3—4/53, стр. 361—370; Развој психолошке науке и формирање правца криминалне психологије, (П), 4/74, стр. 471—480; Судска психологија и њени соци- јално психолошки оквири, (Ч), 5—6/81, стр. 267—282.БАБИЋ, ДОБРИВОЈЕ: О значају одредбе чл. 7. Уредбе о материјал- ној одговорности војних и грађанских лица на служби y Југословенској лародној армији, (Д), 3—4/60, стр. 361—364; Захтев да о штети одлучи војни суд, (П), 1—2/63, стр. 150—154.БАБИЋ, ДРАГАН: Тома Живановић као етичар, (П), 1—2/80, стр. 106—116.БАБОВИЋ, БОГДАН: Допунска правила о заштити и неприкосно- вености дипломатских представника, (Ч), 2/73, стр. 19—29.БАЈТ, АЛЕКСАНДАР: Својина y економском смислу и имовина, (Д), 1/56, стр. 44—56. »БАЈЦКЕ, ГИНТЕР (BEITZKE, GÜNTHER): Дризнање и извршење страних судских одлука, (Ч), 3—4/65, стр. 395—406.БАКАЛОВИЋ, ХАСАН: Планирање кривичне истраге и истражне верзије, (Ч), 3/77, стр. 355—363.БАКИЋ, ВОЈИСЛАВ: Оспоравање очинства од стране наследника, (СП), 3—4/53, стр. 458—464; Наследноправни положај ванбрачног дете- та, (Ч), 3/54, стр. 266—280; Испитивање очинства кад има више салож- ника, (СП), стр. 90—96; О кодификацији породичног законодавства, (Ч), 4/61, стр. 342—351; Ново брачно право СР Македоније, (П),, 4/74j. стр. 454—461; Правни проблеми усвојења, (Ч), 5—6/74, стр. 567—582; Ново по- родично право СР Словеније, (НП), 6/76, стр. 699—719. 789



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)БАКИЋ-ДАМЊАНОВИЋ, СЛОБОДАНКА: Светозар Марковић и кри- тика бирократије, (Ч), 3/75, стр. 293—303.БАКОТИЋ, БОЖИДАР: Размишљања о правном режиму објеката међународног права,. (Ч), 1—3/72, стр. 39—53.БАЛОГ, НИКОЛА: Неки проблеми међусобних односа органа пре- дузећа, (Ч), 4/61, стр. 351—360; Неке мисли о концепцији Закона, (Д), 5— —6/79, стр. 437—438.БАЛТИЋ, АЛЕКСАНДАР: Правна природа акта постављења, (Ч), 1/ /55, стр. 25—36; Основи инвалидског осигурања, (Ч), 1/59, стр. 33—51; Правни положај радника који су примили мању радњу на управљање, (Ч), 3—4/60, стр. 280—297; Ново y радном праву Југославије, (Ч), 4/61, стр. 360—369; Неки конкретни предлози у вези одредаба о раду y Пред- нацрту Устава, (П), 3—4/62, стр. 264—276; Даља изградња самоуправног радног права и радног законодавства, (Ч), 2/68, стр. 175—182; Сродство (ближе) као сметња за ступање у радни однос, (Д), 1—2/71, стр. 158—165; Самоуправни споразум y области уређивања међусобних односа радника y удруженом раду, (Ч), 1—3/72, стр. 63—67; Савезно законодавство y об- ласти рада и међусобних односа радника y удруженом раду, (Д), 3—4/73, стр. 115—116; Одредбе из области рада и међусобних односа радника y удруженом раду y Нацрту Устава СР Србије, (Д), 5/73, стр. 83—87; Радни однос и међусобни радни односи, (Ч), 5—6/74, стр. 585—591.БАЛТИЋ, АЛЕКСАНДАР — ДЕСПОТОВИЋ, МИЛАН: Прво соција- листичко радно право y свету, (Ч), 4/67, стр. 413—423; Правна средства којима ce обезбеђује радна дисциплина, (Ч), 5/76, стр. 429—446.БАРБЕ, АРНИ: Јавна предузећа y Француској и проблеми јавног права, (Ч), 1/58, стр. 44—57.БАРБИЋ, ЈАКША: Права купца y случају испоруке робе са недо- стацима y квалитети, (Ч), 1—2/65, стр. 127—144.БАРТОШ, МИЛАН: Право Уједињених нација, (Ч), 1/53, стр. 1—6; Последице теорије генералне супституције y нашем унутрашњем праву, (Ч), 2/55, стр. 129—136; Кодификација дипломатског права, (Ч), 3/57, стр. 269—283; Однос кодификованих и обичајних правила y међународном праву, (Ч), 4/61, стр. 369—377; Припреме за кодификацију међународног уговорног права, (Ч), 1—2/62, стр. 13—18; Право држава на приступање мултилатералним уговорима од општег интереса, (Ч), 1—2/63, стр. 1—13; Проблеми правне терминологије код нас, (Ч), 1/64, стр. 22—34; Процес комерцијализације грађанског права, (Ч), 1/69, стр. 1—14.БАРХРАХ, АЛЕКСАНДЕР (BARCHRACH, ALEKSANDER): Кривична одговорност везана за превоз лица, (Ч), 5/76, стр. 564—577.БАСТА, ЛИДИЈА: Да ли je Аустрија увела омбудсман?, (Ч), 1—2/78, стр. 95—103.БЕГОВИЋ, МЕХМЕД: Утврђивање очинства према члану 26. Зако- на о односима родитеља и деце, (Ч), 1/53, стр. 29—41; О органу старатељ- ства, (Д), 2/54, стр. 182—185; Може ли ce тужба за утврбивање ванбрач- ног очинства подићи против наследника наводног оца, (СП), 4/58, стр. 480— —482; О изменама и допунама које би требало извршити y нашем поро- дичном законодавству, (Ч), 4/61, стр. 377—380; О ограничењу и лишењу ро дитељског права, (Ч), 1—2/65, стр. 1—7; Народноправни обичаји y натапа- њу земаља уз реку Требишњицу и њене притоке, (Ч), 3—4/65, стр. 237—245; Да ли разведени супрут може потраживати да му ce исплаћује издржа- вање из заоставштине његовог бившег брачног друга, (Д), 2—3/67, стр. 350—352; О рударским дажбинама y Србији y XV и XVI веку, (Ч), 1/68, 
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АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)стр. 3—10; Осврт на рад Комисије Којој je 1945—1946. поверено да при- преми нацрте породичног законодавства, (П), 1/69, стр. 73—83; Наши називи y турским рударским законима из XV и XVI века, (Ч), 1—2/71, стр. 19—25; Како уредити имовинске односе супруга, (Ч), 1—3/72, стр. 57—61; Односи и везе Дубровачке републике са арапским земљама Се- верне Африке, (Ч), 2/73, стр. 33—36.БЕЉАКОВА, АНА МИХАЈЛОВНА: Законодавство о браку и породици y СССР, (Ч), 3/74, стр. 319—324.БЕСАРОВИЋ, BECHA: Питање проширене заштите реномираног жи- га, (Ч), 1—2/76, стр. 71—88.БЕСОН, АНДРЕ (BESSON ANDRÉ): Осигурање и грађанска одговор- ност, (Ч), 3/58, стр. 257—264.БИУКОВИЋ, НИКОЛА: Остваривање и заштита права грађанских лица на служби y Југословенској народној армији по основу службе y ЈНА, (П), 5—6/79, стр. 530—534.БЛАГОЕВ, БОРИСЛАВ: Неки теоретски проблеми y вези са доно- шењем Закона о радним односима, (Ч), 3/58, стр. 301—317; Примат закона y Душановом законику, (Ч), 2—3/61, стр. 177—184; Од ропског рада до самоуправљања, (П), 2/66, стр. 232—238.БЛАГОЈЕВИЋ, БОРИСЛАВ: Упоредно право — метод или наука, (Ч), 1/53, стр. 7—16; Правни проблеми осигурања код нас, (Ч), 3—4/53, стр. 287—310; Нужни наследници и величина нужног дела, (Ч), 2/55, стр. 136— —141; Политички аспекти учешћа лаика y правосуђу, (Ч), 2/56, стр. 142— —149; Савремени покушаји унификације права y међународним размера- ма и социјалистичке • државе, (Ч), 3/57, стр. 257—269; Експропријација, право на стан и стамбена изградња, (Ч), 4/61, стр. 381—387; Јединство света, (Ч), 1/64, стр. 36—50; Право међународног привредног промета, (Ч), 2—3/64, стр. 145—151; Наслеђивање пољопривредног земљишта по пољ- ском праву, (Ч), 1—2/65, стр. 24—31; Нужност новина y савременом при- вредном праву, (П), 3—4/65, стр. 407—412; Кодификација и модерниза- ција права нових држава, (Ч), 3—4/66, стр. 301—307; Нека питања y вези тематике „Правна наука и настава y Југославији”, (П), 3—4/66, стр. 407— —415; Револуционарни карактер права социјалистичке државе, (Ч), 4/67, стр. 427—442; Да ли су предложене уставне промене потребне, (Д), 3—4/ /68, стр. 514; Нека општа питања досадашњих кодификација грађанског (и трговачког) права, (Ч), 3—4/69, стр. 279—293; Питања ризика и одго- ворности код уговора о научно-истраживачком раду, (Ч), 1—2/71, стр. 27—38; Територијалистичка концепција проф. М. Бартоша y међународ- ном приватном праву, (Ч), 1—3/72, стр. 71—79; Односи при финансирању службе друштвеног књиговодства и организационих јединица те службе y 1970. години, (СП), 4/72, стр. 712—726; Временски моменат садашње ди- скусије о Нацрту Устава, (Д), 3—4/73, стр. 45—52; Потреба потпуније раз- раде неких институција y републичком Уставу, (Д), 5/73, стр. 13—16; По- себан законски наследни режим при наслеђивању пољопривредног зем- љишта и приватних пољопривредних газдинстава y СР Словенији, (Ч), 3/74, стр. 281—295; Данашњи временски моменат при регулисању зајед- ничких служби y ОУР, (Ч), 5—6/74, стр. 593—597; Поводом Нацрта Зако- на о удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 263—270; Нека општа питања y вези са постдипломским студијама, (П), 6/76, стр. 721—731; Право земаља y развоју и савремена правна наука, (Ч), стр. 7—12; Закон о облигационим односима у светлости свога времена, (Ч), 3—5/78, стр. 227—241; Едвард Кардељ, 1—2/79; Сто четрдесет година постојања и рада Правног факул- тета y Београду, 5—6/81, стр. 253—263; Кодификација — превазиђена фор- ма у законодавству, (Ч), 1—2/82, стр. 23—30.БЛАГОЈЕВИЋ, БОРИСЛАВ — КОШУТИЋ, БУДИМИР: Стварање со- цијалистичког система права y Југославији, (Ч), 5/77, стр. 617—628. 791



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)БЛАГОЈЕВИЋ, СЛОБОДАН: Оцена законитости подзаконских нор- мативних аката донетих од стране републике, (П), 2/66, стр. 254—259.БЛАЖЕЈЧИК, МАРИЈАН: Правни облици кооперације између по- друштвљених пољопривредних јединица и индивидуалних пољопривред- них произвођача, (Ч), 5/77, стр. 717—736.БОГДАНОВИЋ, ЈАКША: Суштина управног спора y случају „ћута- ња администрације", (СП), 3/57, стр. 344—349.БОГИЋ, ВОЈИСЛАВ: Поводом измена и допуна Уредбе о девизном пословању, (Д), 2/56, стр. 206—212; Проблем конвертибилности y соција- листичкој привреди, (Д), 4/57, стр. 473—482; Државна привредна преду- зећа y земљама Западне Европе, (П), 1/61, стр. 81—87; Понашање потро- шача y социјалистичкој тржишној привреди y условима инфлаторног кретања, (П), 3/76, стр. 177—186.БОСИЉЧИЋ, МИЛИЦА: Основни својинско-правни односи и зајед- ничка својина, (Д), 5—6/79, стр. 439—440.БОШКОВИЋ, НИКОЛА: 0 неким питањима у вези са управним спором, (Д), 3/55, стр. 320—328.БРАЈИЋ, ВЛАЈКО: Неке одредбе о радној заједници y Основном закону о радним односима, (Д), 2—3/67, стр. 358—363; Човек и рад у усло- вима друштвеног управљања, (Ч), 4/67, стр. 445—452; Заштита радних људи y вези са заснивањем радног односа, (Ч), 3—4/69, стр. 433—441; Различито тумачење ст. 2. чл. 23. Основног закона о радним односима, (Д), 1—2/70, стр. 175; Право на рад, (Ч), 1—3/72, стр. 83—89; Право на организовање ос- новне организације удруженог рада и заштита права, (Д), 3—4/73, стр. 117— —118; Самоуправно аутономно регулисање односа y удруженом раду, (Ч), 4/74, стр. 429—438; Стицање и престанак својства радника y удруженом раду, (Ч), 5—6/74, стр. 601—609; Нека питања о одговорности радника y Нацрту Закона о удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 361—365; Нови еле- менти принципа једнакости права и обавеза радника y Југославији, (Ч), 5/76, стр. 373—383; Учешће радника y удруживању права на рад и рад- них односа, (Ч), 5—6/80, стр. 363—377.БРАЈКОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ: Основне карактеристике правног инсти- тута поморског осигурања, (Ч), 3—4/53, стр. 311—317; Развој и садашњи извори поморског права, (Ч), 4/57, стр. 437—443.БРГУЉАН, ВЛАДИМИР: Схватање др Михаила Константиновића о заштити историјских споменика, (П), 1—2/70, стр. 153—158.БРКИЋ, МИЛАН: Садржина и систематика Цивилног кодекса, (Ч), 5/70, стр. 441—458; Општа питања уређења облигационих односа, (Ч), 3—5/78, стр. 305—332; О природи друштвеног договора, (Ч), 3—4/80, стр. 143—165.БУЛАЈИЋ, МИЛАН: Сукоб међудржавног закона у САД, (Ч), 1—2/ /62, стр. 84—98; Једнако представништво становништва и улога судства y САД, (П), 1—2/63, стр. 187—195.БУЛАТОВИЋ, ЖАРКО: Правна природа судске опомене, (Ч), 4/74, стр. 409—426.ВАВПЕТИЧ, ЛАДО: О питањима последипломских студија на прав- ним факултетима, (Ч), 4/57, стр. .407—421; Општа друштвена, односно јав- на корист, јавно овлашћење и управна ствар, (Ч), 1—3/72, стр. 91—102; Друштвени погледи који оправдавају и одређују вредност аутоматске обраде података y правосуђу, (Ч), 5—6/74, стр. 613—624.792



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788-835)ВАЈЛ, АЛЕКС (WEILL, ALEX): Утицај упоредног права на фран- цуско право, (Ч), 2/57, стр. 129—142.ВАЈС, АЛБЕРТ: Рад комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, (Ч), 4/61, стр. 387—400; Неке карактеристике старих кодекса, (Ч), 2/69, стр. 137—153.ВАРАДИ, ТИБОР: Од средњевековног до савременог Lex mercatoria, (П), 1—2/71, стр. 109—119.ВАСИЉЕВИЋ, ВЛАДАН: Нова међународна кривична дела y југо- словенском кривичном законодавству, (Ч), 2/73, стр. 39—50; Основи за од- ређивање улоге и положаја стручних служби кривичног прогона y оства- ривању друштвене самозаштите, (Ч), 1—2/77, стр. 47—62.ВАСИЉЕВИЋ, МИРКО: Радна заједница организација удруженог рада y светлости Нацрта Закона y удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 383— —398; Међународно делегирање овлашћења између радника код поједи- них облика одлучивања и између носилаца самоуправне и носилаца по- словне и извршне функције, (П), 3—4/80, стр. 236—245.ВАСИЉЕВИЋ, ТИХОМИР: Нека питања методе и технике припре- мања правних прописа, (Ч), 4/64, стр. 373—383; Критички осврт на при- мену кривичног права према малолетницима, (П), 3—4/65, стр. 412—421; Неке мисли поводом измене Законика о кривичном поступку, (П), 3—4/ /66, стр. 415—427; Трансформација принципа кривичног процесног права, (Ч), 3—4/69, стр. 297—306; Савремено кривично право и испитивање лич- ности окривљеног, (Ч), 1—2/70, стр. 15—22; О методу правног нормира- ња, (Д), 3/76, стр. 241—249.ВАСИЋ, ВЕЛИМИР: 0 неким питањима y вези са закупнином y се- љачким задругама, (Ч), 1/54, стр. 44—63; Досадашњи развитак задружних економија и њихови основни проблеми, (Ч), 1/55, стр. 37—48; Гарантова- ње фонда плата y нашем систему награђивања, (Д), 4/55, стр. 426—437; Проблем продуктивности рада на пољопривредним добрима у Југосла- ви.ји, (Ч), 2/57, стр. 181—194; Значај и обим неких мера интервенције дру- штва y пољопривреди Југославије, (Ч), 1—2/60, стр. 105—120; Проблеми арондације земљишта y Југославији y послератном периоду, (Ч), 4/61, стр. 400—414; Десет година социјалистичке кооперације y пољопривреди Ју- гославије, (Ч), 1/67, стр. 1—19; Политика опорезивања индивидуалних про- извођача на селу и развој пољопривреде y Југославији, (Ч), 1/68, стр. 12—26; Лењинова схватања о карактеру и значају концесија иностраним капиталистима, (Ч), 6/70, стр. 599—610; Улога друштвено-политичких за- једница y интеграцији југословенске привреде, (Ч), 1—2/71, стр. 1—15; Јединствено југословенско тржиште и Нацрт новог Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. 67—71; Питање земљишног максимума и Нацрт новог Уста- ва СР Србије, (Д), 5/73, стр. 89—96; Правни режим кооперације између подруштвљене и индивидуалне економије y пољопривреди, (Ч), 5/77, стр. 667—682.ВАЦИЋ АЛЕКСАНДАР: Кооперација и унапређење пољопривредне ироизводње, (Ч), 4/61, стр. 415—424; Планирање употребе земљишта (Land- 
-use planning) y САД, (П), 1—2/63, стр. 195—208; Савремени грађански еко- номисти о проблемима робне производње y социјализму, (Ч), 1—2/65, стр. 146—166; Несоцијалистички облици привређивања као основа робне про- изводње y социјализму, (Ч), 3—4/65, стр. 335—355; Друштвени карактер и расподела дохотка, (Д), 3—4/73, стр. 87—95; Друштвени планови према На- цртима Устава СФРЈ и СР Србије, (Д), 5/73, стр. 39—47.ВЕЛИМИРОВИЋ, МИХАИЛО: Закључивање уговора y име предузе- ћа под принудном управом, (СП), 5—6/69, стр. 668—673.ВИ, ЖАН-ЕМИЛ (VIE JEAN-EMILE): Контрола локалш-ix колективи- тета, (Ч), 1—2/81, стр. 81—91. 793



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ВИЛУС, ЈЕЛЕНА: Поводом најновније кодификације трговачког пра- ва САД, (П), 3—4/65, стр. 421—430; Правни проблеми „Leasing”-a (Ч), 1—3/ /72, стр. 105—113.ВИШЊИЋ, МИОДРАГ: Нека питања изградње система самоуправног интересног организовања y дрдштвеним делатностима, (П), 3—4/80, стр. 215—225.ВОДИНЕЛИЋ, ВЛАДИМИР: Именовање „сукривца” као доказ у кри- вичном поступку, (Ч), 1—2/80, стр. 3—20.ВОДИНЕЛИН, ВЛАДИМИР, ВЛ.: Грађанско правна заштита човеко- вог идентитета (аутентичности), (П), 3/74, стр. 349—366; Осврт на Нацрт Закона о праву својине и другим стварним правима на непокретностима y СР Србији, (НЗ), 1—2/78, стр. 186—195; Одржај, 3—4/79, стр. 403—420; Раз- ликовање јавног и приватног права, (Ч), 5/82, стр. 657—708; Класификација теорија о подели права на јавно и приватно, (Д), 5/82, стр. 871—873.ВОРГИЋ, НИКОЛА: Општа употреба вода, (Ч), 3—4/65, стр. 313—333; Грађански спор и водопривредни однос, (СП), 3—4/66, стр. 492—499.ВРАЖАЛИН, МИХАИЛО: Кривично правни значај пристанка на ле- карску операцију, (Д), 4/55, стр. 437—447.ВРАТУША, АНТУН: Извори и облвди угрожавања нашег социјали- стичког самоуправног друштва, његових тековина и вредности, (Ч), 1—2/ /76, стр. 1—16.ВРАЧАР, СТЕВАН: Три основна принципа државне организације, (Ч), 3—4/60, стр. 271—280; О експерименталној јуриспруденцији, (Ч), 2—3/61, стр. 184—191; Револуција и дисконтинуитет државно-правног поретка, (Ч), 4/61, стр. 425—430; Методолошки значај поставке о јединству државе и права, (Ч), 1—2/62, стр. 66—84; Норма и друштвена стварност, (Д) 1/64, стр. 100—116; Правци развитка емпиријских истраживања у нашој прав- ној науци, (Ч), 1—2/65, стр. 47—59; Бирократизација нормативне делат- ностп централних представничких органа, (Ч), 2/66, стр. 170—176; Трајна вредност Радбруховог „Увода y правну науку”, (П), 4/74, стр. 461—470; Тео- ријскоправни значај Закона о удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 317—349; Предпоставке научног проучавања правног система Југославије, (Ч), 1—2/ /78, стр. 17—48; Основи разликовања „јавног" и „приватног" права, СЧ), 5/82, стр. 747—814; Запис о „јавном” и „приватном" праву, (Д), 5/82, стр. 827—836.ВУЈИЧИН, МИЛАН: Нови Статут града Београда, (П), 1—2/78, стр. 129--140.ВУКАДИН (ПЕТРОВИН), ЕМИЛИЈА: Економска улога државе у земљама прелазног периода, (П), 3/76, стр. 187—200; Расподела према pa- fly y систему дохотка, (П}, 3—4/81, стр. 320—330.ВУКАДИНОВИЋ, ГОРДАНА: Природно стање човека — основ и ок- вир природно-правног схватања Жан-Жак Русоа, (П), 1—2/78, стр. 141—158.ВУКОВИЋ, МИХАЈЛО: Кантово учење о грађанском праву, (Ч), 1—2/ /65, стр. 9—12; Правни основ одговорностп за штету, (Ч), 2—3/67, стр. 157—168.ВУКОСАВЉЕВИЋ, СРЕТЕН: Заснивање сеоског насеља, (Ч), 2/54, стр. 129—142; Ограничавање рађања деце на селу, (Ч), 1/55, стр. 1—11; Јован Цвијић и народна традиција, (Ч), 1/57, стр. 14—18; Корени Богишићевог Имовинског законика, (Ч), 2/58, стр. 142—147; О сељачком привредном мен- талитету, (Ч), 3—4/59, стр. 376—387.ВУКЧЕВИЋ, ДРАГОЉУБ: Преображаји права својине на пољопри вредном земљишту, (П), 2—3/67, стр. 290—304.794



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија‘ (стр. 788—835)ВУЧИНИЋ, МИЛАН: Развијена je нова грана националног права — право народне одбране, (Ч), 1—3/72, стр. 115—119.ГАВЕЛА, НИКОЛА: Настављање обавезних односа након дужникове смрти y свијетлу одредаба Закона о обавезним односима, (Ч), 3—5/78, стр. 535—548.ГАМС, АНДРИЈА: Својина и имовина, (Ч), 1/53, стр. 17—29; Неки проблеми државине са нарочитим освртом на право управљања, (Ч), 1/54, стр. 1—18; Одржај службености и законска службеност, (СП), 1/54, стр. 75—79; Правна личност привредних предузећа, (Д), 3/54, стр. 300—305; О кодификацији имовинског права, (Ч), 4/54, стр. 385—399; Заштита др- жавине међу лицима y уговорном односу.. — Државина права односно посредна и непосредна државина. — Сукоб располагања држаоца са ра- сполагањем власника, (СП), 1/55, стр. 86—90; Нека спорна питања из гра- Ванског права, (Д), 2/55, стр. 168—176; Службеност на непокретности y дру- штвеној својини. — Административноправна ограничења својине, (СП), 3/55, стр. 334—339; О дискусији о социјалистичкој својини, (Д), 4/55, стр. 414—426; Траст y англо-америчком систему права, (Ч), 3/57, стр. 299—312; Сукоб земљишнокњижног уписа својине са државином непокретности из- међу лица која изводе право својине од истог предходника, (СП), 1/58, стр. 94—98; Повраћај y пређашње стање код неморалних правних посло- ва, (СП), 2/58, стр. 206—210; Својина на непотпуно инкорпорисаној ствари y згради која je y стамбеној заједници. — Својина y правном и економском смислу, (СП), 2/58, стр. 210—213; Старо и ново y нашем грађанском праву, (Д), 4/58, стр. 453—464; Кауза и правни основ, (Ч), 2/59, стр. 156—175; Нешто о фидуцијарним правним пословима, (Ч), 1—2/60, стр. 22—37; Грађанско- правни израз друштвене својине, (Ч), 4/61, стр. 430—440; Могућност заста- ревања својинских тужби, (Ч), 1—2/62, стр. 18—27; Значај Марксових дела за грађанско право, (Ч), 1/64, стр. 1—5; Апстрактни правни послови, (Ч), 1/64, стр. 52—66; Норма и друштвена стварност. — Осврти на „Маргина- лије” друга Врачара, (Д), 2—3/64, стр. 297—305; Преображај имовине y савременом грађанском праву, (Ч), 3—4/65, стр. 258—267; Уставне проме- не и интеграциони процеси y Југославији, (Д), 3—4/68, стр. 514—516; Нека Хегелова схватања о држави и својини, (Ч), 1—3/72, стр. 123—134.ГВЈАЗДОМОРСКИ, JAH (GWIAZDOMORSKI, JAN): Основна начела пољског наследног права, (Ч), ?ј51, стр. 283—299.ГЕБЕРТ, СТАНИСЛАВ (GEBERT, STANISLAW): Одговорност за одр- жавање путева ваздушног и воденог саобраћаја, (Ч), 5/76, стр. 591—607.ГЕОРГИЕВСКИ, СТЕФАН: Новине y поступку принудног извршења облигације, (Ч), 3—5/78, стр. 565—576.ГЕРШКОВИЋ, ЛЕОН: Састав и функције Вијећа народа и Вијећа комуна, (Д), 3—4/68, стр. 497—499.ГОЛДШТАЈН, АЛЕКСАНДАР: Овлашћења органа предузећа, (Ч), 1/ /59, стр. 12—19; Правни режим конкуренције, монопола и олигопола, (Ч), 1/61, стр. 15—32; Право страних инвестиција y Југославији, (Ч), 1—3/72, стр. 137—144.ГОРЧИЋ, ЈОВАН: О могућностима побољшања досадашњег система осигурања моторних возила y нашој земљи, (Д), 3/74, стр. 367—376.ГОЦЕ-ГУЧЕТИЋ, ВУКО: Војни суд, (Ч), 3—4/63, стр. 350—361; Међу- народноправна заштита учесника y унутрашњем оружаиом сукобу, (Ч), 1—3/72, стр. 147—154; Забрана капитулације и прихватања капитулације, (Ч), 2/73, стр. 65—73.ГРАБОВАЦ. ИВО: Ограничење рдговорности бродара по јединици те- рета y превозу контејнера, (Ч), 1—2/74, стр. 109—117. 795



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ГРЕЈВСОН, X. Р.: Common law y савременом cBerv, (Ч), 1—2/63, стр. 137—148.ГРОЛ, ВОЈИСЛАВ: Око кривичног дела несавесног пословања y при- вреди, (СП), 1/57, стр. 103—105.ГРУЈИН, ВЛАДИМИР: Правничко образовање на Лицеју у почетку његовог рада, (П), 2/54, стр. 194—205; Правничко образовање на Лицеју после 1844, (П), 1/55, стр. 77—85; Први професори .Дравославног" факул- тета на Лицеју у Крагујевцу и Београду, (П), 4/55, стр. 448—455; Особено- сти правничке наставе на Лицеју y првим годинама рада, (П), 2/56, стр. 213—217; О једном покушају да Валтазар Богишић постане професор Прав- ног факултета Велике школе y Београду, (П), 3—4/60, стр. 365—367.ГУЗИНА, РУЖИЦА: Услови постанка држава код Јужних Словена, (Ч), 3/56, стр. 290—312; „Племенски савези” и прве „државе” Јужних Сло- вена, (Ч), 2/58, стр. 147—171; Карл Маркс о „уставној монархији" код Срба, (Ч), 3/58, стр. 291—300; Друштвено-економска условљеност државно-прав- них промена у Србији после 29. маја 1903., (Ч), 1/59, стр. 65—76; Класни од- носи y Србији од 1903—1914., (Ч), 1—2/60, стр. 121—134; Неке карактери- стике правно-политичког развитка Србије од 1903—1914., (Ч), 3—4/60, стр. 326—337; Збор бирача и комуна, (Ч), 4/61, стр. 440 449; Неке карактеристи- ке самоуправног система Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, (Ч), 1—2/ /63, стр. 15—30; Самоуправа сеоских општина у буржоаској Југославији, (Ч), 2—3/64, стр. 194—214; Актуелност идеја Светозара Марковића о ло- калној самоуправи, (Ч), 3—4/68, стр. 381—392; Прилог историји развитка својинских односа y Србији y XIX веку, (Ч), 1—2/70, стр. 27—42; Неке са- времене oueue идеја и социјалистичког покрета Светозара Марковића, (Ч), 1—2/71, стр. 57—69; Права грађана по југословенским буржоаским уста- вима, (Ч), 1—3/72, стр. 157—163; Општине y Србији XIX века као упоришта политичких странака y борби за власт, (Ч), 2/73, стр. 53—63; Главни чи- ниоци y стварању српске буржоаске државе, (Ч), 5—6/74, стр. 635—640.ГУРВИЧ, ЖОРЖ (GURVITCH, GEORGES): Социологија и дијалекти- ка, (Ч), 3/58, стр. 276—285.ДАВИНИЋ, АЛЕКСАНДАР: Поступак при одређивању и превођењу пензија и инвалиднина, (Д), 4/54, стр. 445—454; Правна средства против збирног управног акта, (СП), 1/55, стр. 96—102; Спорови око отказа односно исељења подстанара, (СП), 3/55, стр. 343—348; Право на помоћ за опрему новорођеног детета, (СП), 1/56, стр. 86—90; Отпуст из држављанства, (СП), 3/57, стр. 349—353; Правне последице ненадлежности по Закону о општем \правно.м поступку, (Ч), 3/58, стр. 333—339; Да ли je повратно дејство из- весних закона y сагласности са Уставом СФРЈ, (П), 1—2/65, стр. 183—185; Правне последице измене решења по Закону о општем управном поступ- ку, (СП), 3—4/65, стр. 451—4зЗ; Утицај из,мене прописа на решавање y управном поступку, (СП, 1/66, стр. 116—121; Жалба против првостепеног органа управе изнад кога нема органа управе вишег степена, (Д), 3—4/66, стр. 478-^-481.ДАГЛАС, ВИЉЕМ (DOUGLAS, WILLIAM): Сиромашко право (in forma pauperis) y САД, (П), 1—2/62, стр. 104—108.ДАНИЕЛИ, РОДОЛФО: Слобода и право грађанства y старом рим- ском праву, (Ч), 1/56, стр. 1—7.ДАНИЛОВИЋ (ЦВЕЈИЋ), ЈЕЛЕНА: О капари y дубровачком праву крајем XIII и почетко.м XIV века, (Ч), 1/ 58, стр. 18—28; О најамним од- носима y Дубровнику y XIII и XIV веку, (Ч), 4/61, стр. 724—734; О одржа- ју и застарелости y Диоклецијановим конституцијама, (Ч), 1—2/63, стр. 39— —49; Actio de in rem verso од римског права до аустријског Грађанског законика, (Ч), 2/68, стр. 243—262; Белешке о уговорима о превозу робе 
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АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)бродом y римском праву, (Ч), 3—4/69, стр. 359—379; Контракт у римском класичном праву, (Ч), 1—2/74, стр. 31—61; Дубровачки статут и „consue- tudo”, (Ч), 1—2/75, стр. 1—23; Историјски осврт на деобу права на јавно и приватно, (Ч), 5/82, стр. 623—653.ДЕНКОВИЋ, ДРАГАШ: Одговорност војних лица за проузроковану штету. — Застарелост, (СП), 1/53, стр. 81—86; Одговорност државе за ште- ту коју проузрокују државни службеници, (СП), 3—4/53, стр. 438—442; По- следњи дан рока за подношење тужбе y управном спору, (СП), 4/54, стр. 467—470; Захтев накнаде штете и правна средства управног права, (Д), 4/57, стр. 463—469; Дисциплински поступак и заустављање напредовања службеника, (Д), 3—4/59, стр. 417—419; Накнада штете проузроковане за- конитим радњама јавних службеника и одговорност, (Д), 2—3/61, стр. 231— —234; Ko може непосредно одговарати грађанима за штету коју проузро- кују јавни службеници, (Ч), 4/61, стр. 449—454; Основ одговорности за ште- ту коју грађанима проузрокују јавни службеници, (Ч), 1—2/62, стр. 58—66; Војна обавеза и признавање стажа, (П), 3—4/62, стр. 276—285; Делатност службеника Управе царина и одговорност за штету, (СП), 3—4/63, стр. 530— —535; Да ли пошта одговара за штету по посебним или општим правили- ма одговорности, (Д), 1/64, стр. 89—100; Обавезности пресуда донетих у управним споровима, (Д), 2—3/64, стр. 305—313; Организације које врше по- слове од јавног интереса и одговорност за штету, (П), 4/64, стр. 442—444; Једностепено или двостепено решавање управног спора, (Ч), 1/67, стр. 23—30; Поступање по погрешном упутству у управном акту и последице за странку, (СП), 2—3/67, стр. 324—327; Заштита субјективних права y совјетском управном праву, (Ч), 4/67, стр. 455—462; Омбудсман као за- штитник законитости и права грађана, (Ч), 2/68, стр. 229—240; Управно пра- во као научна дисциплина, (Ч), 1/69, стр. 41—51; Однос управног права и науке о управи, (Ч), 3—4/69, стр. 339—356; Управни уговори и облига- циони односи радних организација које врше јавна овлашћења, (Ч), 1—2/70, стр.- 45—69; Јавна служба y француском управном праву, (Ч), 5/70, стр. 461—475; Савремени теоријски основи француског управног права и захтеви за преображај управе, (Ч), 1—2/71, стр. 71—81; Одговор- ност јавних службеника y средњевековном српском праву, (Ч), 1—3/72, стр. 167—171; Савремене тенденције преображаја јавне управе, (Ч), 4/72, стр. 687—692; Одговорност државних службеника y Србији XIX и XX ве- ка, (Ч), 2/73, стр. 77—90; Преображај управе и проспективна управа, (Ч), 5—6/74, стр. 627—632; Развој управног поступка y упоредном праву и y праву СФРЈ, (Ч), , стр. 469—483; Заштита потрошача y праву СФРЈ,(П), 1—2/79, стр. 137—165; Контрола уставности и законитости подзакон- ских аката и самоуправних општих аката, (Ч), 5—6/80, стр. 309—334; Правна средства за заштиту права грађана y праву Канаде и Квебека, (Ч), 3—4/81, стр. 209—229; Актуелни проблеми уставног судства, (Д), 5—6/ /81, стр. 361—366.ДЕРЕН, ШТЕФИЦА: Аспекти немачког федерализма, (П), 3—4/69, стр. 474—484.ДЕСПОТ, МИЛИВОЈ: Нове тенденције y међународном праву о положају човјека у оружаним сукобима, (Ч), .1—3/72, стр. 175—180.ДЕСПОТОВИЋ, МИЛАН: Шта je ново у Преднацрту Закона о пен- зијском и инвалидском осигурању Србије, (Ч), 1—3/72, стр. 183—188; Не- ки проблеми из области рада и Нацрт Устава СФРЈј (Д), 3—4/73, стр. 119—121.ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВОЈИН: Поступак за пружање заштите прого- њеним странцима, (П), 4/64, стр. 469—480; Дилеме истраживања мира, (Ч), 1—3/72, стр. 191—198; Разоружање и безбедност, (Ч), 2/73, стр. 93—101; Устав и спољнополитичко одлучивање, (Д), 3—4/73, стр. 32—39; Односи југо- словенских република с иностранством, (Д), 5/73, стр. 57—61.ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВОЈИН — ЂОРЂЕВИЋ, СТЕВАН — СТОЈАНОВИЋ, РАДОСЛАВ: Спољнополитичке одредбе у савременим уставима, (Ч), 4/61, стр. 455—465. 797



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВОЈИН — ТРАЈКОВИЋ, МИОДРАГ: Нова Кон- венција за заштиту безбедности цивилног ваздухопловства, (Ч), 5—6/71, стр. 551—561.ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДРАГОЉУБ: Савремено схватање појмова учи- ниоца кривичног дела и учешћа y кривичном делу, (Ч), 4/57, стр. 454—462; Варијације расправног начела у кривичном поступку, (Ч), 4/61, стр. 465— —473; Прилог изучавању криминалитета, (П), 3—4/69, стр. 445—454; Појам радње и правни однос y кривичном поступку, (Ч), 4/72, стр. 649—658.ДИМИТРИЈЕВИЋ, МОМЧИЛО: Учешће интересената y управљању радним организацијама које врше делатност или послове од посебног друштвеног интереса, (П), 2—3/67, стр. 283—290; Самосталност и само- управност радних организација, (П), 3—4/68, стр. 459—470.ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПАВЛЕ: Вођење управног спора против акта до- нетог по праву надзора, (СП), 1/53, стр. 75—80; Предлог наставног про- грама за предмет Управно право, (Д), 3/75, стр. 318—340; Односи општин- ских органа управе и органа управе ширих друштвено-политичких зајед- ница, (Ч), 1—2/81, стр. 93—110.ДИМИТРОВ, ЕВГЕНИ: Карактер федеративних односа y нашој земљи, (Ч), 3—4/53, стр. 277—286.ДИРАН, ИГЕТ (DURAND, HUGUETTE): Практична настава y новом режиму правних студија y Француској, (Ч), 4/58, стр. 385—403.ДРАГОЈЛОВИЋ, ЛУКА: Поништавање и укидање ранијег решења y обновљеном поступку, (СП), 2/68, стр. 284—286; Услови за измену захтева по члану 130. Закона о општем управном поступку, (СП), 4/72, стр. 726— —731; Претходни и накнадни управни спор по Закону о управним спо- ровима, (СП), 1—2/74, стр. 189—193; Оцена законитости управног акта у нашем праву, (СП), 4/74, стр. 488—501; Reformatio in peins y управном по- ступку, (СП), 5—6/75, стр, 535—542; Прописи и општи акти на темељу којих суд цени законитост управног акта и решава управну ствар, (Ч), 3/77, стр. 329—350; Врсте и правно дејство одлука Уставног суда, (Ч), 6/77, стр. 747—754.ДРАШКИЋ, МЛАДЕН: Стицање права на једнострани раскид угово- ра y систему правних последица доцње y нашем праву, (Ч), 3—4/68, стр. 415—429; Правни значај преговора за закључење уговора, (Ч), 3—4/70, стр. 337—348; Продаја ради покрића — продаја из самопомоћи (помоћна про- даја), (Ч), 1—2/74, стр. 121—131; Одговорност за материјалне недостатке продате ствари према Закону о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 579—594.ЂЕТВАИ, КАРОЉ: О негативним сукобима стварне надлежности y грађанским парницама, (СП), 3—4/53, стр. 429—435; Нека актуелна пита- ња земљишног права, (П), 2/66, стр. 239—245.ЂОРЂЕВИЋ, ЖИВОМИР: Развод брака и поништај брака. — Из- рицање развода брака из другог узрока a не из оног наведеног у тужби. — Заблуда о грађанској личности брачног друга, (СП), 1/53, стр. 72—75; Зајам са каматом из.међу приватних лица, (СП), 2/55, стр. 209—213; Мини- мум земљорадничког поседа одређен прописима бивше Југославије. — Еквивалентност y теретним уговорима, (СП), 3/56, стр. 332—335; Одговор- ност за штету коју причини лице неспособно за расуђивање, (СП), 3—4/ /59, стр. 426—429; Одговорност за штету коју причини домаћа животиња, (СП), 3—4/60, стр. 368—378; Одговорност за штету коју причини мало- летно лице, (СП), 1—2/62, стр. 132—136; О субјективним правима y соци- јалистичком друштву, (П), 3—4/63, стр. 390—397; Појам, физиономија и природа објективног ауторског права, (Ч), 1—2/65, стр. 72—75; Предмет објективног ауторског права, (Ч), 3—4/65, стр. 281—285; О социологији 798



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)права професора др Р. Леградића, (Д), 3—4/66, стр. 481—489; О самоуправ- љању и кодификацији грађанског права, (Ч), 2—3/67, стр. 133—141; Јавно и приватно право y социјализму, (Ч), 4/67, стр. 465—485; Грађански зако- ник као одраз наших друштвених односа, (Ч), 3—4/69, стр. 309—334; О праву на плод рада 'и његовом остваривању кроз институције облигаци- оног права, (Ч), 3—4/70, стр. 229—259; Друштвена основа облигационог права, (Ч), 1—3/72, стр. 201—203; Неколико напомена о Нацрту Закона о удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 295—303; Начело једнаке вредности дава- ња према Закону о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 349—363; Могућност деобе нашег права на јавно и приватно право, (Ч), 5/82, стр. 711—743; Осврт на неке ставове из дискусије проф. Будимира Кошути- ћа, (Д), 5/82, стр. 874—877.ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАН: Положај и улога извршних органа y Југосла- вији, (Ч), 2/58, стр. 171—183; Маргиналије о уставном развитку и савре- меном уставном питању Југославије, (Ч), 4/61, стр. 473—479; Наука о по- литичком систему, (Ч), 3—4/66, стр. 281—298; Лењиново схватање диктату- ре пролетаријата и демократије, (Ч), 4/67, стр. 489—509; Основна питања и проблеми y вези са уставним променама, (Д), 3—4/68, стр. 487—490; Уводна реч за дискусију о Нацрту Устава, (Д), 3—4/73, стр. 1—12; Сми- сао теоријског дела Светозара Марковића, (Ч), 5—6/75, стр. 479—482; Уставне основе стварања права y СФРЈ, (Ч), 5/76, стр. 358—363.ЂОРЂЕВИЋ, МИРОСЛАВ: Колективно кривично дело и реални сти- цај, (СП), 2/53, стр. 223—226; Одмеравање казне строгог затвора малолет- нику за дела y стицају преко максимума предвиђених y чл. 72. Кривич- ног законика, (СП), 3—4/53, стр. 467—470; Раније издржана казна као услов за постојање поврата, (СП), 2/54, стр. 226—229; Стицај кривичних дела извршених пре и после пунолетства, (СП), 1—2/63, стр. 209—214; Утицај личних околности на кривичну одговорност и кажњивост саучес- ника, (СП), 3—4/63, стр. 548—550; Кривично дело угрожавања сигурности, (СП), 1/64, стр. 127—130; Развој и одлике савременог привредног кривичног права, (Ч), 4/64, стр. 398—414; Покушај кривичног дела убиства више лица, (СП), 1/67, стр. 97—101; Узрочност код кривичног дела квалификованог тежом последицом, (CII), 2/68, стр. 279—284; Кривична одговорност гра- Бана y Нацрту новог Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. 122—128; Казнено- -правни аспекти обезбеђен.а квалитета производа и заштите потроша- ча, (П), 1—2/79, стр. 189—193.ЂОРЂЕВИЋ, ПЕТАР: Међународна арбитража о интерпретацији и примени билатералних уговора y међународном ваздушном саобрађају, (СП), 2—3/67, стр. 342—349.ЂОРЂЕВИЋ, СТЕВАН: Правна важност међународних уговора и оба- веза Краљевине Србије и Краљевине Црне Горе за СФРЈ, (П), 1/64, стр. 68—77; Нове државе и развитак међународног права после Другог свет- ског рата, (Ч), 1/66, стр. 21—38; Октобарска револуција и међународно уговорно право, (Ч), 4/67, стр. 513—525; Основно питање предложених уставних промена су односи федерације и република, a изведено — избор- ни систем, (Д), 3—4/68, стр. 492—494; Настава међународног права y све- ту и y нас, (П), 1/69, стр. 83—98; Рад УН на кодификацији правила о сукцесији држава и влада, (Ч), 1—3/72, стр. 207—215; Међународноправни континуитет југословенске државе пре и после другог светског рата, (Ч), 2/73, стр. 105—127; Корак даље у развоју међународног хуманитарног пра- ва, (П), 3—4/81, стр. 301—309.ЂУКАНОВИЋ, БОРИСЛАВ — ЂОРЂЕВИЋ, МИЛКА: Утицај алкохо- лизма оца на јављање поремећаја код деце, (П), 1—2/74, стр. 175—188.ЂУКИЋ, СТАНА: Неки институти посебног управног поступка y са- везним прописима донетим после ступања на снагу Закона о општем управном поступку, (П), 2—3/61, стр. 239—251. ■99



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ЂУКИЋ-ВЕЉОВИЋ, ЗЛАТИЈА: О неким најзначајнијим променама y друштвено-политичком систему према Нацрту Устава СФРЈ, (Д), 3—4/ /73, стр. 53—58; Месна заједница y светлу Нацрта нових Устава, (Д), 5/ /73, стр. 97—101; Уставноправни проблеми расподеле функција између федерације и федералних јединица, (Ч), 1—2/74, стр. 135—144; Одлучива- ње личним изјашњавањем као облик остваривања самоуправљања радни- ка y удруженом раду, (Ч), 1—2/77, стр. 65—72; Основне карактеристике новог Устава Народне Републике Кине, (П), 1—2/78, стр. 105—113; Норма- 1ивна функција општине, (П), 1—2/79, стр. 87—93; Самоуправљање y уставима социјалистичке Југославије, (П), 3—4/80, стр. 200—214; Уставне промене СФРЈ од 1981. године, (Ч), 3—4/81, стр. 245—259.ЂУРИЋ, МИХАИЛО: Једна дискусија о појму закона код Ксено- фонта, (Ч), 1/55, стр. 49—54; Мотиви Хобзове политичке теорије, (Ч), 1/56, стр. 23—37; Проблеми методологије политичког истраживања, (Ч), 4/57, стр. 385—406; Социолошка теорија и емпиријско истраживање, (Ч), 4/58, стр. 420—438; Анализа појмова y друштвеним наукама, (Ч), 1—2/60, стр. 152—168; Статистички тестови v социолошком истраживању, (Ч), 4/61, стр. 479—^484.ЂУРИЧИЋ, МИЛУТИН: „Вампири” и ванбрачно очинство, (П), 4/77, стр. 573—577; О методу сакупљања албанских правних обичаја, (П), 5—6/ /79, стр. 496—505.ЂУРОВИЋ, РАДОМИР: Уговор о кооперацији и успостављању нових друштвених односа на селу, (Ч), 4/61, стр. 484—497; Уговор о кооперацији v пољопривреди, (Ч), 1—2/63, стр. 87—100; Промене y схватању колхозне својине и значај уговора y колхозном праву, (Ч), 2—3/64, стр. 223—235; Уговори о кооперацији y индустрији, (Ч), 4/64, стр. 415—423; Утицај за- конодавства о грађењу и урбанизму на право својине на непокретности- ма, (П), 1—2/65, стр. 168—178; Колхози и октобар, (Ч), 4/67, стр. 529—545; О структури самоуправљања y радним организацијама и органима управ- љања, (Д), 3—4/68, стр. 490—491; Аграрни уговори y италијанском праву, (Ч), 3—4/69, стр. 397—412; Допринос М. Мартоша теорији међународног привредног права, (Ч), 1—3/72, стр. 219—224; О јединственом тржишту, (Д), 3—4/73, стр. 96—98; Примедбе на чланове 30. и 46. Нацрта Устава СРС и СФРЈ, СД), 5/73, стр. 75—77; Правни режим за изградњу и очување друм- ских, ваздушних и поморских путева, (Ч), 5/76, стр. 578—590; Правни ре- жим великих подруштвљених пољопривредних предузећа, (Ч), 5/77, стр. 701—716; Пословање југословенских организација удруженог рада y ино- странству, (Ч), b/1%, стр. 755—Т15\ Поводом 40-те годишњице устанка и социјалистичке револуције народа и народности Југославије, 5—6/81, стр. 263—266; Антикартелно право Европске економске заједнице, (Ч), 1—2/ /82, стр. 33—50; Систем права и релативност поделе на јавно и приватно, (Д), 5/82, стр. 843—845.БУРОВИЋ, РАДОМИР — ОРЛИЋ, МИОДРАГ: Од општег имовин- скот законика до Закона о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 245—263.ЕРЛИХ, СТАНИСЛАВ (EHRLICH, STANISLAW): Разматрања о со- дијалистичкој законитости, (Ч), 2/59, стр. 137—155.ЗАВАДСКА, БАРБАРА (ZAWADSKA, BARBARA): Друштвено-политич- ка организација општине y Пољској, (П), 1—2/79, стр. 71—85.ЗАВАДСКИ, СИЛВЕСТЕР (ZAWADSKI, SILWESTER): Проблеми развоја локалне демократије и самоуправљања y градовима, (П), 1—2/ /79, стр. 1—17.ЗВЕКИЋ, УГЉЕША: Покрет правног реализма y САД, (П), 1—2/76, стр. 108—121.800



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ЗЕДЛЕ, ФЕЛИКС: Заштита интереса потрошача y грађанској парници и на арбитражи, (П), 1—2/79, стр. 195—205.ЗЛАТИЋ-СТЕФАНОВИЋ, МИЛИЦА: Положај оштећеног y кривич- ном поступку, (Ч), 1—2/62, стр. 98—103; Доказна вредност признања окрив- љеног, (Ч), 1—2/63, стр. 67—77; Урачунавање времена проведеног на по- сматрању y изречену казну, (Д), , стр. 470—473; Учешће грађана у су-ђењу, (Ч), 3—4/69, стр. 383—394; Накнада штете због неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе, (Ч), 3—4/70, стр. 283—292; Посебна права сдбране окривљеног y поступку по жалби, (Ч), 1—2/77, стр. 15—30; Об- јективни идентитет пресуде и оптужбе y Закону о кривичном поступку, (Ч), 5—6/79, стр. 451—461.ИБЛЕР, ВЛАДИМИР: Пресуда Међународног суда y британско-нор- вешкој парници с освртом на југословенски Закон о обалном мору и на право риболова у југословенском вањском појасу, (МП), 3—4/53, стр. 410—428; Интернационализација ријека једностраним актима држава, (Ч), 1—3/72, стр. 227—235; Неке примједбе уз чл. 50. Бечке конвенције о пра- ву међународних уговора, (Ч), 2/73, стр. 131—137.ИВАНЧЕВИЋ, ВЕЛИМИР: Правна заштита грађана код шутње ад- министрације, (Ч), 4/54, стр. 414—444.ИВАЊКО, ШИМЕ, Сродничка клаузула y осигурању од одговорно- сти, (Ч), 6/82, стр. 1033—1056.ИВИЋ., АЛЕКСАНДАР: Нека питања својине и друштвене својине y поводу Нацрта Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. 129—136.ИВКОВИЋ, ЖИКА: Сусвојина, (Д), 5—6/79, стр. 438-439.ИВОШЕВИЋ, ЗОРАН: Накнада штете због умањења животних актив- ности, (Ч), 3—5/78, стр. 661—675; Однос савезног и републичког закона о праву својине, (Д), 5—6/79, стр. 440—442.ИМАМОВИЋ, МУСТАФА: Правни систем и законодавство Босне и Херцеговине 1878—1914., (Ч), 1—3/72, стр. 239—246; Регулисање аграрних односа y Босни и Херцеговини, (Ч), 2/73, стр. 139—149; Глосе уз једну но- ву студију о османском Кривичном праву, (Ч), 5—6/74, стр. 643—650.ИСАКОВИЋ, ЗЛАТКО: Психолошко-пропагандна агресија — нови облик агресије y међународним односима, (П), 5—6/79, стр. 520—529.ЈАКОВЉЕВИЋ, ДУШАН: Кривично дело неовлашћеног откривања тајне, (П), 2—3/67, стр. 304—318; Припремна радња као кривично дело, (Ч), 2/69, стр. 215—233 и 3/71, стр. 215—233; Кривично дело убиства више лица, (СП), 3—4/70, стр. 390—299; Покушај кривичног дела, (Ч), 5—6/71, cip. 531—547.ЈАКШИЋ, СЛОБОДАН: Развој неких грађанских теорија о месту жене y породици и друштву, (П), 4/74, стр. 481—487.ЈАКШИЋ, СТЕВАН: Место привредног права y систему нашег пра- ва, (Д), 2/55, стр. 165—168.ЈАНИЋ, ТИХОМИР: Законитост управних аката кроз призму управ- ног спора, (СП), 1—2/70, стр. 186—190.ЈАНКОВЕЦ, ИВИЦА: Неколико напомена о накнади из осигурања за штете које су проузроковане ради спречавања наступања осигураног случаја, (Ч), 1/66, стр. 40—51; Питање неизвесности ризика у праву оси- гурања, (СП), 3—4/66, стр. 499—504; Обавеза на плаћање премије осигура- 51 АНАЛИ 801



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ња, (Ч), 5—6/72, стр. 859—879; Поводом нових прописа о обавезном оси- гуању y саобрађају, (Д), 1—2/77, стр. 169—179; Уговори v привреди према Закону о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 409—421; О појму не- могућности испуњења уговорне обавезе, (Ч), 3—4/81, стр. 231—243; Осигу- рање од одговорности за штете од ствари са недостацима, (Ч), 6/82, стр. 990—1009.ЈАНКОВИЋ, БРАНИМИР: Међународни односи и историјске дис- циплине, (Ч), 2—3/64, стр. 216—221.ЈАНКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ: Богишићеви коментари Душановог за- коника, (П), 3—4/53, стр. 393—409; Карактеристике српске државе y пе- риоду Првог устанка, (Ч), 2/54, стр. 142—155; Напомене о предисторији стварања југословенске државе, (Ч), 4/61, стр. 497—506; Изисторије стварања југословенске државе 1918. године, (Ч), 3—4/63, стр. 281—304; Народна скупштина Србије за време првог светског рата и питање њеног кворума, (Ч), 3—4/66, стр. 327—356; Октобарска револуција и југословенско пита- ње, (Ч), 4/67, стр. 407—411; Југословенство y Србији 1903—1912., (Ч), 5—6/ /69, стр. 523—533; „Велики” и „Мали” ратни програм Николе Пашића, (Ч), 2/73, стр. 151—165; Међународни положај Србије (правни и политички) поde њеног војничког слома y 1916. години, (Ч), 5—6/74, стр. 653—661; Сто 1одина од смрти Светозара Марковића, (Ч), 3/75, стр. 245—256; Међаши на животном и борбеном путу Јосипа Броза Тита, (Ч), 3/77, стр. 273—282.ЈАНКОВИЋ, МИЛКА: Службености, 3—4/79, стр. 347—358.ЈАЊИЋ, МИОДРАГ: Перспективе развоја права индустријске сво- јине y условима привредне интеграције y свету, (Ч), 2/66, стр. 222—230.ЈАЊИЋ-КОМАР, МАРИНА: Начело равноправности деце рођене y браку и деце рођене ван брака v нашем праву, (П), 6/77, стр. 801—806".ЈАШКЈЕВИЧ, ВИКТОР (JASKIEWICZ, WIKTOR): Принцип једин- ствености радничких права и дужности y светлости развоја радног пра- ва y 30-годишњем периоду НРП, (Ч), 5/76, стр. 384—393.ЈЕВТИЋ, ДРАГОШ: Односи између Пашићеве владе и српских опо- зиционих грађанских странака после говора Л. Џорџа и В. Вилсона, (П), 1—2/70, стр. 159—165; Погледи српских опозиционих грађанских страна- ка 1918. године на решење јутословенског питања, (П), 1—2/71, стр. 130—147; Прилог питању поделе'Краљевине Југославије на бановине, (П), 6/73, стр. 67—80; Успостављање и спровођење централистичког система управе y Србији 1804—1888., (Ч), 5—6/81, стр. 285—309.ЈЕВТИЋ, ДУШАН: О побачају, (Ч), 3—4/53, стр. 341—356; Психичке иовреде, (Ч), 3—4/59, стр. 289—295; Завештање y душевно ненормалном стаљу, (Ч), 3—4/63, стр. 342—349.ЈЕВТИЋ, ЉУБОМИР: Судска контрола законитости управних ака- га, (Ч), 1—2/60, стр. 61—87; Становишта праксе врховних судова y управ- ним споровима y погледу интервенције државних органа код радних ор- танизација y цпљу заштита права, радника, (СП), 2—3/67, стр. 327—332; Остваривање законитостп y управним споровима, (СП), 3—4/70, стр. 365— —390; Из управно-судске праксе француског Државног савета, (СП), 6/73, стр. 112—114.ЈЕВТИЋ, ЉУБОМИР — ШРАМЕК, РАДОМИР: Стваралачка актив- рост већа за управне спорове y области управног поступка, (СП), 1/56, стр. 59—86; Нека начелна питањ'а из управног и управносудског поступ- ка, (СП), 1/57, стр. 79—100; Из управног и управносудског поступка, (Д), 3—4/59, стр. 409—417.802 - -



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија- (стр. 788—835)ЈЕЗДИЋ, МИХАИЛО: Истицање приговора ненадлежности пред страним судом, (СП), 1/53, стр. 64—66; Страни елемент и обим међународ- ног приватног права, (П), 3—4/59, стр. 274—289; Принципи Повеље ОУН и квалификација правних појмова и категорија y међународном приват- ном праву, (Ч), 4/61, стр. 506—516; Проблем међународне приватноправне квалификације правних појмова чије недефинисање y Хашким конвен- цијама које ce односе на добијање доказа у иностранству утиче на обим њихове примене, (Ч), 1—3/72, стр. 249—258; Два запажања и сугестије поводом текста Нацрта Устава СР Србије, (Д), 5/73, стр. 73—74; О неаде- кватној употреби правног термина „грађанска и трговачка материја”, (Ч), 5—6/74, стр. 663—672.ЈЕЛЧИЋ, БОЖИДАР: Порески систем и његова примјена, (Ч), 1/68, стр. 79—38.ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР: Одговорност за штету проузроковану моторним возилом. — Одговорност власника и возача. — Њихов однос, (СП), 3—4/53, стр. 442—445; Приговор квалитету робе, (СП), 2/54, стр. 224—226; Захтев за накнаду штете и захтев из осигурања y случају не- среће на железници, (СП), 2/56, стр. 222—227; Приговори код исплате ме- нице, (СП), 3/58, стр. 340—344; Застарелост потраживања Државног оси- гуравајућег завода према Железничком транспортном предузећу, (СП), 3/58, стр. 344—351; Да ли je ваљан уговор о куповини и продаји основних средстава који je директор закључио без сагласности радничког савета, (СП), 2/59, стр. 203—210; Заштита фирме од нелојалне утакмице, (СП), 3—4/59, стр. 429—435; Има ли возар право да захтева исплату возарине од примаоца робе, (СП), 1—2/60, стр. 169—174; Комитент и треће лице (упо- редноправна студија англо-америчког и континенталног права са посеб- ним освртом на југословенско право), (Ч), 2—3/61, стр. 136—155; Обавезе комисионара да чува комитентов интерес, (СП), 2—3/61, стр. 252—256; Де- сет година од предаје предузећа на управљање радним колективима, (Ч), 4/61, стр. 516—523; Јавна (државна) и мешовита привредна предузећа y Уједињеној Арапској Републици, (Ч), 3—4/63, стр. 328—340; Карактер де- латности осигурања и управљања осигуравајућим организацијама, (Д), 3—4/66, стр. 472—478; Развој правног положаја привредних предузећа y СССР-у, (Ч), 4/67, стр. 547—565; Питање својства правног лица основне организације удруженог рада са становишта Уставпог амандмана XXI, (Ч), 1—3/72, стр. 261—267; Нацрт Устава и статусни проблеми основне ор- ганизације удруженог рада, (Д), 3—4/73, стр. 80—86; Правни субјективитет основних организација удруженог рада и јединство југословенског тржи- шта, (Д), 5/73, стр. 103—108; Уставне промене и делатност осигурања, (Ч), 5—6/74, стр. 677—683; Облици самоуправног организовања удруженог ра- да, (Д), 4/76, стр. 277—287; Правна правила о заступању према Закону о облитационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 437—447; Облици повезивања и сарадње организација удруженог рада ради иступања на иностраном тржишту, (Ч), 6/78, стр. 739—754; Квалитет производа и заштита потроша- ча y светлости привредног и грађанског права y Југославији, (П), 1—2/79, cjfh 117—122^ Обим покрића по основу осигурања од одговорности, (Ч),ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР — ШУЛЕЈИН, ПРЕДРАГ: Обавезно оси- хурање путника од последица несрећног случаја и обавезно осигурање ко- рисника односно сопственика моторних возила од одговорности y југо- словенском праву, (Ч), 5/76, стр. 496—517.ЈОВАНОВИЋ, ЗОРАН: Осигурање од одговорности код извођења инвестиционих радова, (Ч), 6/82, стр. 1073—1094.ЈОВАНОВИЋ, МИЛЕНКО: Имовински спорови по основу рада y брачној и ванбрачној заједници, (СП), 2/55, стр. 200—209; Отказ закупа стана y стамбеној заједници, (СП), 1/57, стр. 101—103; Штета услед оду- зимаља воде воденици, (СП), 3—4/63, стр. 535—541; Уговор између стам- 51* 803



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)бене задруге и њеног члана, (СП), 1/64, стр. 117—121; 0 одговорности за штету коју радник привредне организације нанесе трећем y вези са сво- јим радом, (СП), 4/64, стр. 481—487; 0 хуманизацији извршења смртне казне, (Д), 3—4/68, стр. 526—530; Одлучивање о необразложеној жалби, (СП), 1—2/78, стр. 172—174.ЈОВАНОВИЋ, МИРЈАНА: Концепција развода брака y законику о породици, (Д), 1—2/71, стр. 165—171.ЈОВАНОВИЋ, ПАВЛЕ: Напомена о неким аспектима социјалистичке државности, (Ч), 6/77, стр. 757—769.ЈОВИЧИЋ, МИОДРАГ: Емпиријска истраживања y упоредним сту- дијама y области права, (Ч), 1—2/65, стр. 60—70; Политичка одговорност шефа државе y упоредном праву, (Ч), 2/66, стр. 177—196; Југословенско интерно упоредно право, (Ч), 5—6/75, стр. 483—497; Изборни систем као елеменат остварења делегатског система y СФР Југославији, (Ч), 5/76, cip. 394—405.ЈОЈИЋ, БРАНИСЛАВА: Самоуправна права као израз нових схва- тања положаја човека, (Ч), 5/70, стр. 507—516; Неколико напомена о пој- му злоупотреба права, (П), 5—6/71, стр. 593—603; Методолошке тешкоће позитивноправног одређења правне и политичке једнакости људи y со- иијализму, (Ч), 2/73, стр. 169—179; Неколико напомена о садржини чл. Ï76. Устава СФРЈ од 1974. године, (Ч), 5—6/74, стр. 687—695.ЈОНЧИЋ, КОЧА: Питање покрајине и питање народности, (Д), 3—4/ /68, стр. 499—503.КАВРАН, ДРАГОЉУБ: Самоуправљање и руковођење — неки орга- низациони видови функције руковођења, (Ч), 1/68, стр. 41—58; Терито- ријализација и персонализација власти, (Д), 3—4/68, стр. 517—518; Тех- ничка побољшања или структурне промене y управи, (Д), 3—4/70, стр. 356—364; Теорија система и истраживања управне делатности, (Ч), 1—3/ /72, стр. 269—278; Информациони систем и развој кадрова, (Ч), 5—6/72, стр. 819—840; О улози управе y систему научних информација, (Д), 5/73, стр. 17—23; Проблеми изградње правног информационог система, (Ч), 4/ /75, стр. 405—414; Питања кадровске функције, (Д), 4/76, стр. 271—274; Образовање и усавршавање кадрова за управу, (Д), 1—2јП, стр. 180—193.КАЛОБЕРА, МАРКО: Војни управни органи и нека питања њихове надлежности, (Ч), 1/61, стр. 41—55; Војна обавеза по новом Закону о војној обавези, (П), 5—6/69, стр. 659—667; Рок y коме ce може поднети захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ из Закона о Југословенској народној армини, (Д), 3—4/70, стр. 351—354.КАНДИЋ, ЉУБИЦА: Поводом једне политичке историје Првог устанка, (Д), 3/57, стр. 332—336; Састав скупштине и почетак представ- ничког система y Србији y првој половини XIX века (до 1839), (Ч), 1—2/ /60, стр. 134—151; Делатност скупштина за време прве владе Милоша Обреновића, (Ч), 1/61, стр. 55—68; Фочански прописи и пракса НОО до издавања ових прописа, (Ч), 4/61, стр. 523—537; Прилог проучавању првих НОО у Црној Гори, (Ч), 3—4/65, стр. 268—280; Делатност народноослобо- дилачких одбора на ослобођеној територији до Првог заседања АВНОЈ-а (Ч), 1/67, стр. 35—52; Идеје октобарске револуције и Видовдански устав, (Ч), 4/67, стр. 569—581; Аграрно питање и Устав СХС из 1921. године, (Ч), 2/68, стр. 265—276; Салијски закон и друштвени односи y Франачкој y доба Меровинга, (Ч), 1/69, стр. 53—59; КПЈ и заједница југословенских народа 1918—1941, (Ч), 5—6/69, стр. 513—519; Русија и уставни развој Ср- бије y првој половини XIX века — до 1839, (Ч), 1—3/72, стр, 281—294; Необјављени нацрти устава у Србији y првој половини XIX века, (Ч), 5—6/72, стр. 773—785; Директивна упутства о организацији и задацима НОО на територији Македоније до оснивања АСНОМ-а 1944, (Ч), 5—6/74, стр. 697—703; Законик цара Стефана Душана, (Ч), 6/76, стр. 625—630.804



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија■ (стр. 788—835)КАПОР, ВЛАДИМИР: Продавчева доцња. — Конкретна штета. — Ку- повина ради покрића. — Апстрактна штета, (СП), 1/53, стр. 66—72; Одговор- ност шпедитера за штету насталу при превозу кривицом возара, (СП), 2/53, cip. 215—220; Обавезно осигурање y нашем железничком транспорту, (Ч), 3—4/53, стр. 317—332; Место привредног права y систему нашег права, (Д), 1/56, стр. 38—44; Приговори (рекламације) на количину робе и питање преклузије права купца y случају неблаговремености приговора, (Д), 3—4/ /60, стр. 353—361; Примена обичаја и узанси по Закону о облигационим од- носима, (Ч), 3—5/78, стр. 335—345.КАРАМАРКОВИЋ, ЛЕПОСАВА: Примедбе и предлози, (Д), 5—6/79, стр. 447—450.КАТИЧИЋ, НАТКО: 0 трима основама подјеле права за одређивање појма међународног приватног права, (Ч), 1—3/72, стр. 297—306.КАЧМАРЧИК, ЗДЈИСЛАВ (KACZMARCZYK, ZDZISLAW): Почеци пољских градова, (П), 3—4/63, стр. 398—414.КЕРИМОВ, Д. А.: 0 друштвеним проблемима човека y савременој високомеханизованој и аутоматизованој производњи, (Ч), 2/68, стр. 185—195.КИТИЋ, ДАНИЦА: Примена прописа чл. 316. Закона о парничном поступку (СП), 3—4/60, стр. 378—384.ХЛОРОС, АЛЕК (CHLOROS, ALECK): Реформа права: Енглеско искуство, (Ч), 4/72, стр. 695—704.КОЈИЋ, БРАНИСЛАВ: Неколико погледа на сукоб наслеђа и нових захтева y архитектолско-урбанистичким оквирима старих градова, (Ч), 1—3/72, стр. 309—315.КОЛИЈАР, КЛОД-АЛБЕР (COLLIARD, CLAUDE-ALEBRT) : Злоупотре- ба овлашћења, (Ч), 3—4/59, стр. 262—274; Неколико савремених искустава регионализма y западној Европи, (Ч), 1—2/81, стр. 165—184.КОМПАЊЕТ, ЗОРАН: Реални уговор након ступања на снагу За- кона о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 617—626.КОНСТАНТИНОВИЋ, МИХАЈЛО: Природа уговорне казне. — Сма- н.ење од стране суда, (СП), 2/53, стр. 209—215 и 3—4/82, стр. 520—526; Оштећење преко половине и зеленашки уговори, (СП), 2/54, стр. 213—220, и 3—4/82, стр. 529—537; Правна дејства веридбе, (СП), 3/54, стр. 318—328; Развод брака због дуготрајног одвојеног живота и право разведеног брач- ног друга на издржавање (СП), 4/56, стр. 375—483; Стара „правна пра- вила” и јединство права, (Ч), 4/57, стр. 431—437 и 3—4/82, стр. 540—546; Осигурање и одговорност y југословенском праву, (Ч), 3/58, стр. 264—276 и 3—4/82, стр. 559—572; Устав ФНРЈ и Закон о неважности правних про- писа донетих пре 6. априла 1941. године и развод брака изречен од ду- ховног суда старокатоличке цркве (Ч), 4/61, стр: 537—543; Друштвена сво- јина, (П), 3—4/62, стр. 285—289 и 3—4/82, стр. 575—579; Прилог теорији ризика y римском класичном праву, (Ч), 3—4/82, стр. 247—258; Забрана злоупотребе права и социјализација права, (Ч), 3—4/82, стр. 261—279; Питање својине, (Ч), 3—4/82, стр. 282—292; Означавање закона, (Ч), 3—4/ /82, стр. 294—306; Књижевни и уметнички рад и право, (Ч), 3—4/82, стр. 308—347; Тенденција модерних законодавстава y смислу ограничења пра- ва на наслеђивање, (Ч), 3—4/82, стр. 351—359; Право, сила и правичност, (Ч), 3—4/82, стр. 361—363; Хипотека на стоци, (Ч), 3—4/82, стр. 365—382; Југословенски грађански законик, (Ч), 3—4/82, стр. 384—395; Колективни уговори о раду, (Ч), 3—4/82, стр. 397—407; Извори брачног права, (Ч), 3—4/82, стр. 410—420; Идеје Валтазара Богишића о народном и закон- ском праву, (Ч), 3—4/82, стр. 422—431; Одговорност закупца за пожар, (Ч), 3—4/82, стр. 434—446; Реформа брака и заштита деце и мајки y Совјет- 805



АПФ, 1—4/1983 — Библисидафија, (стр. 788—835)ском Савезу, (Ч), 3—4/82, стр. 448—465; Опште напомене уз тезе за пред- пројект Закона о наслеђивању, (Ч), 3—4/82, стр. 468—481; Развод брака због тешке поремећености брачних односа, (Ч), 3—4/82, стр. 484—494; Однос између права на накнаду штете и права на осигурану суму, (Ч), 3—4/82, стр. 496—505; Основ одговорности за проузроковану штету, (Ч), 3—4/82, стр. 507—518; Забрањени уговори о трговини, (Ч), 3—4/82, стр. 549—557; Конвенција о застарелости y области међународне продаје те- лесних покретних ствари, (Ч), 3—4/82, стр. 582—604; Предговор за превод швајцарског Законика о облигацијама, (Ч), 3—4/82, стр. 606—615.КОРОШЕЦ, ВИКТОР: Садашње стање проучавања правних извора писаних клинастим писмом, (Ч), 1/57, стр. 18—33.КОШУТИЋ, БУДИМИР: О значењу термина „извршно-управна функ- ција" према Нацрту Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. 137—142; Јавии поре- дак и природа судске власти, (П), 5—6/75, стр. 543—548; Нацрт Закона о удруженом раду — разрешење одрећених дилема, (Д), 4/76, стр. 305—308; Дискриминација y запошљавању и право САД, (Ч), 1—2/80, стр. 83—92; Прилог дискусији о подели права на јавно и приватно, (Д), 5/82, стр. 846—851.КРБЕК, ИВО: Судски акт v материјалном смислч, (Ч), 4/55, стр. 385-401. ' * _KPEЋА, МИЛЕНКО: Прилог разматрању основних обележја апсо- лутно обавезних норми y међународном јавном праву, (Ч), 4/77, стр. 517—538; О легалности предмета и уговора y међународном јавном праву, (Ч), 1—2/80, стр. 93—105; 59. конференција ИЛА и међународно право, (П), 3—4/80, стр. 226—235; Накнадна могућност извршења уговора y међуна- родном јавном праву, (Ч), 3—4/81, стр. 281—299.КРСТИЋ, ЂУРИЦА: Грађанско правни односи с елементом иностра- ности на ваздухоплову y лету, (П), 1/61, стр. 87—94.КРУЉ, ВРЛЕТА: Друштвена својина и право својине, (Д), 2/56, стр. 193—206; Схватање о привредном праву као посебној грани права y прав- ној науци СССР-а, (Ч), 4/67, стр. 585—596; Обештећење за удес на раду по основу социјалног осигурања и накнада штете према правилима гра- ђанске одговорности, (Ч), 3—4/68, сгр. 395—412; Синтетички поглед на решења о преласку ризика код купопродаје телесних покретних ствари, (Ч), 1—3/72, стр. 319—324; Монетарни номинизам и доктрина валоризма, (Ч), 3—4/78, стр. 389—405.КРУЉ, ЉИЉАНА: Институт заштите од физичких недостатака ствари у упоредном праву, (П), 5—6/71, стр. 603—615.КУРДУЛИЈА, МОМЧИЛО: Отклоњиве брачне сметње, (Ч), 4/61, стр. 543—553; Форма закључења брака, (Ч), 1—2/65, стр. 123—126; Круг закон- ских наследника и мане установе наслеђа, (Ч), 1—3/72, стр. 327—334; Како приступити уређењу друштвених односа који ce тичу наслеђивања, (Ч), 5—6/72, стр. 807—815; Систем установе једног наследника, (Ч) 1/73, стр. 29—35; Наследноправни положај ванбрачне деце, (Д), 3—4/73, стр. 99—102; Наслеђивање земљишта, право на стицање знања и слобода ступања у брак, (Д), 5/73, стр. 33—37; Наследно право и савремена породица, (Д), 6/76, стр. 733—747.КУТЛЕШИЋ, ВЛАДАН: Прилог питању карактера мандата делега- ција и делегата у Beћу република и покрајина Скчпштине СФРЈ, (П), 1—2/82, стр. 143—153.ЛАБУС, МИРОЉУБ: Стратешки карактер економског вишка, (ID, 1/73, стр. 94—107; Повратак класичној економији, (П), 3/74, стр. 339—349; Методолошко разматрање Марксовог закона пада профитне стопе, (Ч), 3/76, стр. 149—164.806



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ЛАЗАРЕВИЋ, АДАМ: Поводом књиге др Гамса „Увод y грађанско право”, (Д), 2/53, стр. 190; Пнтање правне личности радних колекти- ва, (Д), 2/54, стр. 185—193; О проблемима кодификације с парочитим освр- том на привредне проблеме, (Ч), 1/55, стр. 11—25; О извршењу на опште- народној имовини (са освртом на праксу наших привредних судова), (Ч), 1/57, стр. 64—78; Реформа француског грађанског процесног права и њен значај; (Ч), 3—4/63, стр. 317—327; 0 судској заштити самоуправних пра- ва радних колектива, (Ч), 2—3/64, стр. 183—192; Разлике између грађан- ске кривичне одговорности и њен значај y теорији и пракси, (Ч), стр. 587—598; Грађанска одговорност наших привредних организација, (Ч), 4/71, стр. 383—391; Самоуправне правосудне установе и њихова надлеж- ност, (Ч), 1—3/72, стр, 337—345; Улога друштвеног правобраниоца само- управљања y правосуђу, (Ч), 6/76, стр. 633—643.ЛАЗАРЕВИЋ, ЉУБИША: Однос кривичног дела фалсификовања службене исправе са неким блиским кривичним делима, (СП), 1—2/60, стр. 175—184; Млађи пунолетници — нова категорија y нашем кривичном праву, (Ч), 4/61, стр. 553—558; Законодавна надлежност y регулисању кривичноправног положаја малолетних учинилаца кривичних дела, (П), 1—2/75, стр. 95—105.ЛАЗИН, ЂОРЂЕ: Разграничење свесног нехата од евентуалног уми- мљаја, (П), 3/77, стр. 386—399; Садржина и правна природа предпоставке невиности, (Ч), 5—6/81, стр. 311—326.ЛАПАДАТЕСКУ, МИРЦЕА (LAPADATESCU, MIRCEA): Правна при- рода Државног савета Социјалистичке Републике Румуније, (Ч), 1—2/70, cip. 73—80.ЛЕГРАДИЋ, РУДОЛФ: Прилог питању систематизације права, (Ч), 4/54, стр. 399—414; Из теорије вредносних папира, (Ч), 1—2/60, стр. 37—49.ЛЕОНСКИ, ЗБИГЊЕВ (LEONSKI, ZBIGNIEW): Општина као основ- на јединица територијалне поделе HP Пољске, (П), 1—2/79, стр. 35—47.ЛЕТОВСКА, EBA (LETOWSKA, EWA): Заштита потрошача v Пољ- ској, (П), 1—2/79, стр. 123—136.ЛИЛИЋ, СТЕВАН: Елементи одређивања домена „јавног” права y нас, (Д), 5/82, стр. 837—842.ЛОВЧЕВИЋ, ЈОВАН: Доприноси, (Ч), 4/61, стр. 559—568; Финан- сијска функција y Преднацрту Устава, (П), 3—4/62, стр. 289—292; Поро- дица и порези, (Ч), 4/71, стр. 361—380.ЛОЗА, БОГДАН: Опозив поклона због неблагодарности поклоно- примца, (Ч), 5—6/69, стр. 625—636.ЛОПАТКА, АДАМ (LOPATKA, ADAM): Држава и спндикати y Пољ- ској, (Ч), стр. 375—389; Програм усавршавања права y Пољској, (Ч), 5/76, стр. 364—372; Промена Устава НРП, (Ч), 5/76, стр. 608—623.ЛУДВИЧАК, B. (LUDWICZAK, W.): Одговорност за штетан утицај производа према колизионом праву, СП), 1—2/79, стр. 107—115.ЛУКИЋ, РАДОМИР: Сувереност y ФЕ1РЈ и савезни Уставни закон, (Ч), 2/53, стр. 142—156; Вођење управног спора против акта донетог по праву надзора, (СП), 2/53, стр. 226—227; Неосновано одбацивање тужбе y управном спору због неблаговременог подношења, (СП), 1/54, стр. 80—84; Класна природа државе y државном капитализму, (Ч), 3/54, стр. 257—266; О неким питањима из области државе и права, (Д), 1/55, стр. 55—68; Напомене о појму „владајуће класе”, (Д), 3/55, стр. 304—310;.Одговор дру- iy Гамсу поводом дискусије о друштвеиој својини, (Д), 1/56, стр. 56—58; 807



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија■ (стр. 788—835)Јован Ст. Поповић — професор природног права на Лицеју, (Ч), 1/57, стр. 1—14; Детерминизам друштвених појава, (Ч), 4/58, стр. 403—420; Научно дело Борђа Тасића, (Ч), 1/59, стр. 1—12; Социјализам и држава, (Ч), 3—4/ /59, стр. 345—357; Поређење између појма својине y социјалистичким и капиталистичким земљама, (Ч), 1—2/60, стр. 12—22; Право значења правне норме, (Ч), 3—4/60, стр. 253—271; Основна социолошка схватања Леопол- да фон Визеа, (Ч), 1/61, стр. 1—15; Положај произвођача y систему рад- ничког самоуправљања, (Ч), 4/61, стр 568—575; Савремени проблеми со- циологије морала, (Ч), 1—2/62, стр. 1—12; Састав Савезне скупштине, (П), 3—4/62, стр. 292—300; Ошпти акти управе, (Ч), 3—4/63, стр. 305—316; Суб- јективни фактор и непосредна демократија, (Ч), 2—3/64, стр. 152—162; Вастанак политичких странака, (Ч), 4/64, стр. 365—372; Методи изучавања права, (Ч), 1—2/65, стр. 32—45; О неким социолошким видовима друштве- ног самоуправљања, (Ч), 3—4/65, стр. 246—256; Појам социологије мора- ла, (Ч), 2/66, стр. 137—149; Питање општенародне државе, (Ч), 4/67, стр. 599—606; Формална социологија Георга Зимла, (Ч), 2/68, стр. 199—225; Противрече ли предложене измене Устава осталим уставним одредбама, (Д), 3—4/68, стр. 518—523; Култура као друштвена детерминанта у со- цијализму, (Ч), 1—3/72, стр. 347—357; Белешке о правној логици, (П),*1/73,  стр. 85—86; Неколико напомена о Нацрту Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. КЗ—147; Шта je заједничко међународном и унутрашњем праву, (Ч), 6/73, стр. 1—6; Поводом појма извора права, (Ч), 5—6/74, стр. 707—713; Више посебних подела уместо поделе на јавно и приватно право, (Д), 5/82, стр. 819—820.ЛУПШИЋ, ЂОРЂЕ: О пуноважности компромисне клаузуле, (СП), 2—3/64, стр. 321—328.ЛУТОВАЦ, МИЛИСАВ: Обичајно право y области Старе Рашке, (Ч), 1—3/72, стр. 359—363.ЉУБИНКОВИЋ, БОРИВОЈЕ: О посредном систему избора, (Д), 3—4/ /68, стр. 491—492.МАГАРАШЕВИЋ., АЛЕКСАНДАР: Основна обележја одлхтка међуна- родних организација y међународном праву, (Ч), 1—3/72, стр. 367—382; О демократизацији спољне политике y Југославији, (Ч), 2/73, стр. 179—196.МАЈСТОРОВИЋ, БОГДАН: Жалба y управном поступку, (Ч), 2/55, стр. 141—152; Опширност Закона о општем управном постипку, (Д), 1/69, стр. 107—112.МАЈСТОРОВИЋ, ЖИВОРАД: О једном схватању закона вредности, (Д), 3—4/66, стр. 489—491; План ГОЕРЛО — Први перспективни план со- инјалистичке привреде, (Ч), 4/67, стр. 611—614; Самоуправљање и квали- фикациона структура запослених, (Ч), 1/68, стр. 61—70.МАКСИМОВИЋ, ИВАН: Лангеова шема социјалистичке (планске) привреде, (Д), 2/55, стр. 176—181; Једно савремено тумачење марксизма, (П),. 2/57, стр. 208—215; Нека питања нашег економског система y Пред- нацрту Устава, (П), 3—4/62, стр. 300—306; Неке мисли о значењу Марксо- вог економског дела, (Ч), 1/64, стр. 6—14; Неки проблеми односа поли- тичке економије и економских емпиријских истраживања, (Ч), 1/68, стр. 73—82; Два идеала и две логике y Нацрту Устава, (Д), 5/73, стр. 25—30.МАКСИМОВИЋ, МИЛОРАД: Питање узрочности y осигурању, (Ч), 3/56, стр. 312—324.МАНГОВСКИ, ПЕТАР: Мере за обезбеђивање примене правила о међународноправној заштити човека y оружаном сукобу, (Ч), 1—3/72, стр. 385—393; Улога Уједињених нација у кризама на Средњем iictokv 1956. и 1967. године, (Ч), 2/73, стр. 219—225.МАНДИЋ, ОЛЕГ: Неки аспекти проблема суверености, (Ч), 2/56, стр. 129—141; Отуђење суверености и стварност револуција, (Ч), 2/57, стр. 155—172; Одумирање права и законодавни органи власти, (Ч), 1/58. стр. 28—43.808



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)МАРГЕТИН, ЛУЈО: Vindicatio in servitutem i vindicatio servi y гор- гинском праву, (Ч), 4/64, стр. 424—430.МАРИНА, ПАНТА: 0 погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању y кривичној пресуди, (Ч), 1—2/62, стр. 27—39.МАРКОВИЋ, БЛАЖА: Кривица и право искључиво кривог супруга да тражи развод брака, (Д), стр. 629—634; Начин стицања стварних права на непокретностима, 3—4/79, стр. 327—336.МАРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ: Захтев за заштиту законитости y управ- ном спору, (Д), 1/67, стр. 105—112.МАРКОВИЋ, МИЛАН: Уговорна и пословна способност држава као субјеката међународног права, (Ч), 1—3/72, стр. 395—404.МАРКОВИЋ, РАТКО: Директоријална влада, (Ч), 3/76, стр. 135—146.МАСЕВИЧ, B. (MASEWICZ, W): Нормативни и друштвено-економ- ски садржај права на рад, (Ч), 5—6/80, стр. 337—347.МАТОВИЋ, ИВАН: Смисао и домашај другог новелирања југосло- венског Закона о опћем управном поступку, (П), 1—2/78, стр. 114—128.МИЈУЧИЋ, СТЕВАН: Народна контрола y Чехословадкој Соција- листичкој Републици, (П), 1/66, стр. 109—115; Друштвена контрола y СССР-у и октобарска револуција, (Ч), 4/67, стр. 617—634.МИЛЕНКОВИЋ, СЛОБОДАН: Југославија и спровођење y живот међународних уговора о правима човека, (Ч), 5—6/79, стр. 463—474; По- ступак извештавања y Пакту о економским, социјалним и културним правима, (Ч), 1—2/82, стр. 53—84.МИЛИЋ, ВЛАДИМИР: Схватање Светозара Марковића о задругама и њиховој улози y друштвеном преображају, (Ч), 3/75, стр. 259—271.МИЛИЋ, ВОЈИН: Социолошко посмарање психичких појава y дру- штвеном животу, (Ч), 3/57, crp. 317—331; Самоубиства y Југославији, (Ч), 3-4/59, стр. 387—408.МИЛИНЋ МИЛЕНКО: Значај и ток III конференције о npaev мо- ра, (Ч), 1—2/77, стр. 97—126.МИЛИЋЕВИЋ, ДРАГИША: Квантитет и квалитет y Марксовој еко- номској анализи, (П), 1—2/65, стр. 185—193; Органски састав производ- них чинилаца, и технички прогрес y социјалистичкој привреди, (П), 3—4/ /66, стр. 454—460.МИЛОЈЕВИЋ, МОМИР: Ратификација међународних уговора и но- ви Устав, (Ч), 3—4/63, стр. 435—444; Људска права и расна дискримина- ција, (Ч), 1—2/71, стр. 91—106; Једнакост и равноправност држава y ме- ћународној заједници, (Ч), 2/73, стр. 201—215; Институционалне промене иа Дунаву и сукцесија међународних организација, (П), 6/82, стр. 1246—1252.МИЛОШЕВИЋ ЉУБИША: Преузимање дуга. — Ослобођење старог дужника од обавезе, (СП), 3—4/53, стр. 435—438; Решавање трговинских спорова са иностраним елементом од стране спљнотрговинске арбитраже при Савезној спољнотрговинској комори y Београду, (П), 2/59, стр. 198— —202; Престанак уговора о стипендији кривицом стипендисте, (СП), 1/61, cip. 95—99; Капара — њено одређивање и могућност смањења од стра- не суда, (СП), 1—2/63, стр. 214—218; Внша сила као основ пскључења сдговорности Желсзничког транспортног предузећа за штету, (СП), 1—2/ 63, стр. 219—225; Учешће малолетника као оштећеног лица y проузро- 809



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ковању штете и подела штете између њега и штетника, (СП), 3—4/63, стр. 541—548; 0 праву даваоца стипендије према стипеднисти кад он не ступи y радни однос по завршеном школовању, (СП, 1/64, стр. 122—126; Одговорност малолетника за штету — грађанскоправна (деликтна) одго- ворност малолетника, (П), 2—3/64, стр. 257—263; Има ли места законско.м праву прече куповине y корист сувласника земљишта по нашем праву, (СП),*  1—2/65, стр. 205—212; Накнада неимовинске штете из радних односа, (СП), 3—4/65, стр. 444—450; Грађанскоправна деликтна одговорност за проузроковану штету y нашем праву, (Ч), 3—4/70, стр. 317—333.МИЛОШЕВИЋ, МИРОСЛАВ: Императорски салгуси и Lex Hadri- 
апа, (П), 3/77, стр. 400—409; О пореклу possesio agri publici, (Ч), 3—4/80, стр. 185—198.МИЛУТИНОВИЋ, МИЛАН: Опште законитости и посебни путеви социјалистичког развитка, (Ч), 4/61, стр. 575—584; Појава, развој и еле- менти савремене криминалне политике, (Ч), 2—3/67, стр. 171—181; Дру- штвена самозаштита као теорија, политика и пракса заштите нашег дру- штва и његове предности, (Ч), 1—2/76, стр. 19—45.МИТИЋ, МИХАИЛО: Да ли je лажан исказ странке y парничном поступку кривично дело из чл. 283. Кривичног законика, (СП), 3/57, стр. 353—356Ј Акти располагања малолетних липа, (Д), 2—3/67, стр. 352—358; Право на име, (Ч), 5—6/69, стр. 601—621; Допринос проф. М. Беговића кодификацији породичног црава, (Ч), 5—6/74, стр. 715—724.МИТРОВИЋ, ДОБРОСАВ: Два случаја егзекватуре одлуке Спољно- трговинске арбитраже пред француским судом, (СП), 2—3/61, стр. 256— —260; Октобарска револуција и увођење државног монопола спољне тр- говине, (Ч), 4/67, стр. 637—647; Уговор о заједничком улагању, (Ч), 6/78, стр. 777—801.МИТРОВИЋ, ДРАГАН: Принудност норми самоуправног права и видови друштвеног утицаја, (П), 1—2/82, стр. 154—163; О односу јавног, приватног, државног и самоуправног права, (Д), 5/82, стр. 852—856.МИТРОВИЋ, ТОМИСЛАВ: Елементи европске безоедности y четвор- ном споразуму y Берлину, (Ч), стр. 229—237.МИХАИЛОВИЋ, ПРЕДРАГ: О социјалном старању y Енглеској, (П), 2/55, стр. 191—199; Основна начела програма развоја европске привреде, (П), 3/57, стр. 337—343.МИХАЈЛОВИЋ, ВЕЛИБОР: Стицање својине изградњом објекта на Tvbe.M земљишту и други облнци вештачког прираштаја, (Д), 5—6/79, стр. 442—445.МИХАЈЛОВСКИ, АЛЕКСАНДАР: Положај кривичног процесног пра- ва y правном систему СФРЈ, (Ч), 2—3/67, стр. 251—270; Појам друштвене опасности кривичног дела, (Ч), 5—6/75, стр. 517—532.МИХАЈЛОВСКИ, ВЛАДИМИР: Царински поступак y путничком промету са иностранство.м, (П), 3/76, стр. 218—234.МИХАНОВИЋ, АНА: Развод брака по основи споразума cvnpvra, (Ч), 5/70, стр. 491—504. ' 'МЛАДЕНОВИЋ, МАРКО: Правне теорије о браку (Приказ и крити- ка), (Ч), 2—3/61, стр. 207—221; Петнаест година примене породичног зако- нодавства y новој Југославији, (Ч), 4/61, стр. 584—594; Тешка поремеће- ност брачиих односа као бракоразводни узрок (чл. 56. Основног закона о браку), (Ч), 1—2/63, стр. 78—86; Констптупсање социологнје породице као науке, (Ч), 2—3/67, стр. 183—205; Преображај породице y Југославијп, 810



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)(Ч), 5—6/69, стр. 551—572; Положај старих људи y породици индустриј- ског друштва, (Ч), 1/73, стр. 57—82; Брига о породици y самоуправном друштву и Нацрти Устава СФРЈ и СР Србије, (Д), 3—4/73, стр. 148—159, Породично право и нланирање породице, (Ч), 5—6/74, стр. 727—737; Соци- јална заштита y савременим друштвено-економским условима, (П), 3/76, стр. 167—176; Место породичног права v правном систему, (Д), 5/82, стр. 865—870.МОРО, ЖАК (MOREAU, JACQUES): Место општине y француској територијалној управи, (Ч), 1—2/81, стр. 5—17.MУPKO, ВЛАДИМИР: Међународне финансије са међзгнародним фи- нансијским правом, (Ч), 1/68, стр. 85—118; Међународни монетарно-кре- дптни односи са међународним монетарно-кредитним правом, (Ч), 3—4/ z'68, стр. 345—377.НЕДЕЉКОВИЋ, БРАНИСЛАВ: Канун Леке Дукађина. Арбанашко обичајно право (Из рукописне заоставштине Валтазара Богишића), (Ч), 4/56, стр. 429—462.НЕДЕЉКОВИЋ, ДУШАН: Операционалистички хуманизам, (Ч), 1—3/ /72, стр. 407—409.НИКОЛАЈЕВИЋ, БОРКО: Савремена схватања о развоју односа ме- ћународног и ваздухопловног права, (Ч), 2/58, стр. 183—196; Међународна конференција о поморском праву на Ријеци, (IT), 3—4/59, стр. 420—425; Правни проблеми искоришћавања простора изван ваздушног омотача зем- ље, (Ч), 1—2/60, стр. 94—105; Поједностављеље и стандарди спољнотрго- еинских доктаената као метод изградње међународног привредног права, (Ч), 4/61, стр. 594—599.НИКОЛИИ, ПАВЛЕ: Однос Савезне народне скупштине и њених из- вршних органа, (Ч), 3/54, стр. 289—299; Прилог питању појма и класифи- кације система власти y модерним државама, (Ч), 1/66, стр. 1—19; Про- блеми информисаности бирача y изборном процесу, (Ч), 2—3/67, стр. 209—217; О структури Савезне скупштине и начину кандидовања за избор, (Д), 3—4/68, стр. 494—497; Један покушај доследног остварења скупштин- ског система, (Ч), 4/72, стр. 661—684; Нацрт Устава СФРЈ и неки пробле- ми друштвено-политичког система, (Д), 3—4/73, стр. 40—44; Општи поглед па Нацрт Устава СР Србије, (Д), 5/73, стр. 1—8; Нацрт Закона о удру- женом раду и самоуправљање радника, (Д), 4/76, стр. 367—370; Организа- ција власти и самоуправљања y општини, (П), 1—2/79, стр. 49—70; Меха- низам власти самоуправљања y општини, (Ч), 1—2/81, стр. 57—80.НИКЧЕВИЋ, ТОМИЦА: Богишићеве припреме за Закон о браку y Црној Гори, (П), 4/58, стр. 470—479.НОВАКОВИЋ, ЉУБОМИР: Спровођење одредаба Закона о удруже- ном раду и других одиосних прописа о регистрацији организација удру- женог рада за вршеље послова спољнотрговинског промета, (Ч), 6/78, стр. 803—813.ЊЕДБАЛА, ЗБИСЛАВ (NIEDBALA, ZDZISLAW): Учешће радника y реализацији права на рад, (Ч), 5—6/80, стр. 379—392.ОБРАДОВИЋ, КОНСТАНТИН: Држава и општи интерес y међу- народном праву, (Ч), 1—3/72, стр. 411—417.ОЛШЕВСКИ, ХЕНРИХ — РОМУЛ, ЈАНУШ: Право човека да путу- je по својој земљи и y иностранство, (Ч), 5/76, стр. 468—479.ОПРИЈАН, МИЛЕНКО — ЈОКАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ: Опште и по- себне карактеристике и врсте чедоморства, (П), 3/54, стр. 311—317. 811



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија. (cip. 788—835)ОРИЛ, КАЖИМЈЕЖ (ORYL, KAZIEMIERZ) — ЖЕЛИНСКИ, АН- ДЖЕЈ (ZIELINSKI, ANDRZEJ): Развој привреде и пољопривредног права y Пољској, (Ч), 5/77, стр. 683—701.ОРЛИЋ, МИОДРАГ: Прелаз ризика и трошкова y случају дистан- ционе купопродаје, (Ч), 4/64, стр. 431—440; Продаја породичне стамбене зграде носиоцу станарског права, (СЛ), 3—4/68, стр. 537—542; Законско право прече куповине y нашем прозитивном праву, (Ч), 1—2/70, стр. 103— —117; Правна терминологија y области уговора о закупу, (Ч), 5—6/74, стр. 741—750; Супротстављање закупчевог права прибавиоцу пре предаје, (Ч), 3—5/78, стр. 629—639; Заштита државине, 3—4/79, стр. 301—311.ПАВИЋ, ДРАГО: Пријевоз ствари y контејнерима y унутрашњој пловидби, (П), 5—6/79, стр. 490—495.ПАВИЋ, ЂУPO: Извршавање судских одлука о чувању, васпитању h издржавању дјеце, (Ч), 3/55, стр. 266—280; Изрицање казне за кривична дјела у стјецају, (Ч), 2/56, стр. 149—170; О одрицању од наследства (на- сљеђа), (Ч), 4/5*6,  стр. 400—429; Одрицање од насљедства y корист одре- ђеног наследника, (Ч), 4/58, стр. 438—452.ПАВИЋЕВИЋ, РАДОВАН: Ауторитет и слобода y будућем друштву, (Ч), 4/61, стр. 599—614; О друштвеној контроли, (П), 3—4/62, стр. 306—310; Облици подруштвљавања пољопривреде y Југославији, (Ч), 5/77, стр. 639— —650; О новој улози Већа народа, (Д), 3—4/68, стр. 523—525.ПАВЛАК, ВИКТОР: Правни карактер великих друштвених пољопри- вредних предузећа y Пољској, (Ч), 5/77, стр. 651—665.ПАК, ЈАСНА: Осигурање од одговорности за штете услед загађе- ња животне средине, (Ч), 6/82, стр. 1145—1160.ПАК, МИЛАН: Обавезно осигурање од одговорности са страним елементом y друмском саобраћају, (Ч), 1—2/1Q, стр. 93—101; Неки про- блеми у међународном регулисању социјалног осигурања са елементом ипостраности између СФРЈ и СРН, (Ч), 5—6/72, стр/789—803; Остварива- ње издржавања y иностранству, (Ч), 4/75, стр. 391—403.ПАНИЋ, МИОДРАГ: Развој теоријских схватања о размештају ин- дустрије, (П), 1—2/77, стр. 143—150; Неке социо-економске карактеристике спсљне економске миграције југословенске радне снаге, (П), 1—2/78, стр. 159—171.ПАПИЋ, ЈОСИФ: О уставноправном положају ко.муна, (Д), 3—4/68, стр. 511—514.ПАРАВИНА, ДУШАН: Основне карактеристике нашег позитивно- -правног система надзора v области заштите на раду, (П), 1—2/70, стр. 137—153.ПАТРНОГИЋ, ЈОВИЦА: Борба народа Анголе (Правни проблел! ме- Вународне заједнице), (П), 2—3/61, стр. 235—239.ПЕЛЕШ, АЛЕКСАНДАР: Међународноправна забрана расне дискри- минације, ((Ч), 1—3/72, стр.419—426; Комитет за уклањање расне дискри- минације — политички орган или тијело судског карактера?, (Ч), 6/73, стр. 9—18.ПЕРАЗИЋ, ГАВРО: Оружане формације y општенародној одбрани са стаиовишта међународног права, (Ч), 5/70, стр. 477—488.ПЕРКО-ШЕПАРОВИЋ. ИНГЕ: Управпи фактор као фактор који од- ређује величину локалних јединица, (П), 1/67, стр. 76—89) 
812



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија• (стр. 788—835)ПЕРОВИЋ, МИРКО: Присвајање и својина, (Д), 3/55, стр. 310—318; Кривична одговорност окривљеног за лажно терећење тређих, (СП), 2/56, cip. 227—232; О дискусији о социјалистичкој својини, (Д), 3/56, стр. 325— —327; Социјализам, законитост, правосуђе, (Ч), 4/67, стр. 651—664; Неке субјективне асоцијације уз један јубилеј, (Ч), 1—3/72, стр. 429—432; Око инкриминације два актуелна кривична дела, (Д), 4/72, стр. 732—741.ПЕРОВИЋ, СЛОБОДАН: Формални уговори закључени преко пуно- моћника, (Ч), 2—3/61, стр. 221—230; Правна дејства усмених клаузула код уговора закључених y писменој форми, (Ч), 1—2/63, стр. 101—111; Прав- ие последице неморалних уговора, (Ч), 2/66, стр. 197—220; Границе сло- боде уговарања, (Ч), 5—6/71, стр. 489—514; Теорија недозвољене каузе y практичној примени, (Ч), 1—3/72, стр. 435—447; Теорија о изворима обли- гација, (Ч), 2/73, стр. 241—251; Одређеност предмета облигације, (Ч), 5—6/ /74, стр. 753—765; Основна опредељења Закона о облигационим односима y области уговорног права, (Ч), 3—5/78, стр. 285—309.ПЕТАКОВИЋ, РАДМИЛА: Новине y Преднацрту Закона о стамбе- ним односима, (П), 4/72, стр. 707—711; Захтев за утврђивање y управном поступку, (СП), 1—2/74, стр. 194—199.ПЕТКОВИЋ, МИОДРАГ: Ништавост уговора закључених од стране привредних организација противно прописима о њиховој трговинској де- латности, (СП), 3/56, стр. 328—332.ПЕТРИЋ, БРАНКО: Однос пресуде и оптужбе: (СП), 1/54, стр. 89—93.ПЕТРИЋ, ВЕРА: Кривична дела против живота и тела y судској пракси Србије за време кнеза Милоша, (Ч), 1/59, стр. 76—94; Кривична дела против породице, брака и полног морала y Србији за време кнеза Милоша, (Ч), 3—4/59,'стр. 316—334; Кривична дела похаре и утаје за вре- ме прве владе кнеза Милоша, (Ч), 3—4/65, стр. 298—312.ПЕТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Материјално управљање парницом, (П), 1—2/63, стр. 170—176; Дејство правоснажног решења о наслеђивању, (П), 3—4/63, стр. 426—435; Закључци о битним чињеницама у парничном по- ступку, (П), 2—3/64, стр. 287—296; Форма уговора о деоби земљишта и зграда, (П), 2/66, стр. 245—254; Одговорност за неимовинске штете y слу- чају смрти, повредс тела и нарушење здравља, (П), 3—4/69, стр. 462—474; Суседско право, 3—4/79, стр. 359—269.ПЕТРОВИЋ, ЗОРАН: Белешке о правном положају радника према Закону о странцима СР Демачке, (Ч), 5—6/72, стр, 879—909.ПЕТРОВИЋ, МИЛАН: Имисије, 3—4/79, стр. 337—346.ПЕТРОВИЋ, МИРОСЛАВ: Осврт на порески систем Југославије, (Ч), 4/61, стр. 614—618; Прилог разматрању финансијских односа између дру- штвено-политичких заједница y нашем друштвено-политичком систему, (Ч), 1/68), стр. 123—129; Финансијски систем y Нацрту Устава СР Србије, (Д), 5/73, стр. 53—55; Место и улога општина y систему задовољавања заједничких и општих друштвених потреба у савременом југословенском друштву, (Ч), 1—2/81, стр. 151—163).ПЕЧУЈЛИЋ, МИРОСЛАВ: Марксова теорија друштва, (Ч), 1/64, стр. 15—21; Универзитет, Титови и наши јубилеји, (Ч), 6/77, стр. 739—746.ПЕШИЋ, ВУКАШИН: О интердисциплинарном испитивању преступ- ништва, (Ч), 4/71, стр. 393—405.ПЈАТКОВСКИ, ЈОЗЕФ (PIATKOWSKI, JOZEF): Осигурање путника y праву НРП, (Ч), 5/76, 533—546. 813



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ПИНДИЋ, ДИМИТРИЈЕ: Уједињење нације и кодифипација пра- вила о специјалним мисијама, (Ч), 1—3/72, стр. 451—458.ПИХЛЕР, СТАНКО: Аналогија y кривичном праву, (П), 1—2/71, стр. 147—157; Основне црте y развоју кривичног права Србије од 1815. до ко- дификације из 1860. године, (II)*  1—2/74, стр. 147—168.ПОДГОРАЦ, ТОДОР: Социологија права y Пољској, (П), 1—2/76, стр. 91—107; Актуелности мисли Леона Петражицког y контексту читавог стваралачког опуса његовог, (Ч), 3—4/81, стр. 261—278.ПОЗНИЋ, БОРИВОЈЕ: Избрани судови и напш нови правосудни закони, (Д), 3/54, стр. 305—310; Расправљање заоставштине, (Ч), 3/55, стр. 257—266; Пресуда због изостанка, (Ч), 3/56, стр. 272—289; Евентуално суб- јективно спајање тужбених захтева, (Ч), 1/59, стр. 19—32; Ограничење другостепеног суда на жалбене разлоге, (Ч), 4/61, стр. 618—625; Поводом права на правну заштиту, (П), 3—4/62, стр. 310—314; Побијање судског поравнања y пракси врховних судова, (СП), 2—3/64, стр. 314—321; Нови Грађански процесни законик Руске СФСР, (П), 3—4/66, стр. 428—447; По- јам грађанског процесно-правног односа y савременој- совјетској науци, (Ч), 4/67, стр. 667—679; Туживост субјективног права, (Ч), 2/69, стр. 157— —174; Белешке уз збирку судских одлука за 1968. и 1969. годину, (СГГ), 1—2/71, стр. 172—187; Туживост субјективног права, (Ч), 3/71, стр. 157— —174; Нови грчки Законик о грађанском судском поступку, (П), 4/71, стр. 407—427; Нека питања надлежности избраног суда, (Ч), 1—3/72, стр. 461— —470; Белешке уз збирку судских одлука за 1970. год., (СП), 5—6/72, стр. 941—950; Поводом измена и допуна Закона о парничном поступку, (П), 5—6/72, стр. 967—972; Пољски законик о грађанском судском поступку, (П), 1/73, стр. 86—93; Судство и јавно тужилаштво, (Д), 3—4/73, стр. 72— —79; Белешке уз збирку судских одлука за 1971. годину, (СХ), 6/73, стр. 81—102; Поводом Закона о судовима удруженог рада, (П), 4/74, стр. 441— —453; Субјективно преиначење тужбе, (Ч), 5—6/74, стр. 769—776; Белешке уз збирку судских одлука за 1972. год., (СП), 3/75, стр. 306—317; Осврт на одредбе од процесног значаја y Нацрту Закона о удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 351—359; Белешке уз збирку судских одлука, (СП), 1—2/77, стр. 214—223; Нови Закон о парничном поступку, (НП), 4/77, стр. 578— —589; Осврт на неке одредбе Закона о облигационим односима, (Ч), 3—5/ z78, стр. 367-—394. •ПОП-ГЕОРГИЕВ, ДИМИТАР: Право својине на чифлицима и чиф- лнгарски правни односи y Прилепском срезу крајем XIX и почетком XX вска, (П), 2/53, стр. 201—208; Законик за битољска села, (П), 4/54, стр. 455—462; О новом породичном законодавству СР Македоније, (Ч), 5—6/74, cip. 779—785; Уговорна одговорност према Закону о облигациошш одно- снма, (Ч), 3—5/78, стр. 451—460.ПОПОВИЋ, ВЕРА: Аграрни максимум земљорадничког домаћинства, (Д), .5—6/79, стр. 445—447.ПОПОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ: Нека питања y вези са променама y из- борном систему, Југославије, (Ч), 4/61, стр. 625—632.ПОПОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Римд.ани и родоско поморско право, (П), 5—6/81, стр. 337—344.ПОПОВИЋ, МИЛАН: Осврт на нови Основни закон о старатељству, (П), 3—4/66, стр. 461—471.ПОПОВИЋ, МИЛИЈАН: Покушај дефиниције субјективног права, (Ч), 1/66, стр. 80—91.ПОПОВИЋ, МИХАИЛО: Неке карактеристике Гурвичеве дијалекти- i- e, (Ч), 3/58, стр. 285—291.814



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија; (стр. 788—835)ПОПОВИЋ, СЛАВОЉУБ: Дејство тужбе на извршење аката против којих je покренут управни спор, (Ч), 3/54, стр. 280—289; Јавно добро др- жавна и друштвена имовина са аспекта јавног права, (Ч), 1/58, стр. 57— —81; О супротном акту, (Ч), 1—2/62, етр. 49—58; О примени кибернетике y праву, (Ч), 3—4/66, стр. 359—372; Правни аспекти проблема загађива- ња вода, (Ч), 1—3/72, стр. 473—487.ПОЛОВИЋ, СРБА: Лажирање утакмице од стране учесника спортке прогнозе, (СП), 2—3/64, стр. 328—331.ПОПОВИЋ, ТЕОФИЛО: О радном односу, (П), 1/67, стр. 67—76.ПРЕЛИЋ, МИЛАН: Колективно социјално осигурање лица запосле- ћих код пољопривредних машина, (СП), 4/55, стр. 459—466.ПРИЦА, БОГДАН, Документарни акредитив, (Ч), 2/54, стр. 155—181; Накнада штете због неиспуњења уговора о куповини и продаји (Комен- тар и критика односних одредби Општих узанси), (Ч), 1/57, стр. 33—50.ПРОДАНОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ: Нови Устав Социјалистичке Репуб- лкне Румуније, (П), 2/66, стр. 259—264.ПУСИЋ, ЕУГЕН: Неки проблеми прелаза на систем друштвеног са- моуправљања, (Ч), 3—4/66, стр. 309—324.ПУХАН, ИВО: Superficies solo cedit, (Ч), 3—4/53, стр. 332—340; In 
fraudent legis domesticae agere, (4), 2—3/61, стр. 156—165.РАПСКА, TEPE3A (RABSKA, TERESA): Актуелни правни проблеми управљања државном привредом y Народној Републици Пољској, (Ч), Î—2/74, стр. 83—91; Административно регулисање путовања y земљи, (Ч), 5/76, стр. 480—495.РАДЕНОВИБ., ПРЕДРАГ: Право на рад y земљама y развоју, (П), 3—4/65, стр. 438—443; Карактер и садржина права на рад y социјализму с посебним освртом на СССР, (П), 3—4/68, стр. 471—486.РАДИШИЋ, JAKOB: Ревокација поклона, (СП), 4/57, стр. 486—489; Основ грађанске одговорности по совјетском праву, (Ч), 4/67, стр. 681— —700; Одмеравање накнаде за тоталну штету употребљаване ствари (про- блем „ново за старо”), (Ч), 1—2/70, стр. 83—90; Одговорност за штету од ствари са недостатком, (Ч), 3—5/78, стр. 495—504.РАДОВАНОВИЋ, МИЛОШ: Евентуални умишљај и свесни нехат, (СП), 3/54, стр. 334—342; Нека питања о појму користи y кривичном пра- ву, (СП), 3/56, стр. 335—340; Накнада штете и кривична одговорност, (СП), 2/57, стр. 223—229; Један нов покрет y науци кривичног права, (Ч), 3/58, стр. 317—333; Преображаји y извршењу казне лишења слободе, (Ч), 3—4/ /59, стр. 296—316; Отворене казнено-поправне установе, (Ч), 3—4/60, стр. 298—317; Развој и промене y казненој политици наше државе, (Ч), 4/61, стр. 632—646.РАДОВАНОВИЋ, Р.: Улога ограничења трошења новчаних средста- ва y нашој привреди, (Ч), 4/61, стр. 646—650.РАДОВАНОВИЋ-ВУЧКОВИЋ, МАРИЈА: Положај осигуравајућег за- вода y кривичном поступку, (СП), 1—2/70, стр. 178—185.РАДОВИЋ, ЗОРАН: Осигурање шпедитера и складиштара од одго- ворности, (Ч), 6/82, стр. 1129—1142.РАДОЈКОВИЋ, ЖИВАН: О моралном праву преводиоца, (П), 1—2/ /63, стр. 176—180; Лична права и њихов однос према личноправним (мо- ралним) елементима ауторског права, (П), 2—3/64, стр. 263—279; Концеп- ција о моралном праву аутора, (П), 1—2/65, стр. 178—183. 815



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)РАДОЈКОВИЋ, МИЛОШ, Последице експерименталних експлозија атомске и хидрогенских бомби посматране са становишта међународног права, (Ч), 2/57, стр. 142—146.РАДОМАН, ДУШАН: Својство службеног лица, (СП), 1/54, стр. 84—88.РАДУЛОВИЋ, ПЕТАР: Осврт на значај и развој самоуправног пра- ва y нашем правном систему, (Д), 5/82, стр. 857—860.РАЈОВИЋ, ВЕРОЉУБ: Карактеристике рада унутрашње арбитраже y предузећу, (Ч), 5—6/72, стр. 923—938; Судство и јавно тужилаштво, (Д), 3—4/73, стр. 160—167; Својинскоправни односи, самоуправни правобрани- лац и смењивост судија, (Д), 5/73, стр. 63—72; Судови удруженог рада, (Ч), 1—2/75, стр. 65—92; Војни судови y судском систему СФРЈ, (Ч), 4/77, стр. 501—514.РАЈОВИЋ, ВЕРОЉУБ — ШАЛЕТИЋ, ВОЈИН: Објављивање закона п других општих аката пре ступања на снагу и везаност суда управним актом код решавања о претходном питању y парничном поступку, (СП), 3—4/68, стр. 531—537.РАКИЋ, BECHA: Нека питања поступка y споровима мале вредности, (П), 3/76, стр. 201—217; Поређење положаја оштеђеног у кривичном и положаја умешача y парничном поступку, (П), 6/77, стр. 785—800; Брач- еи и патернитетски спорови по Закону о браку и породичним односима СР Хрватске, (НЗ), 1—2/78, стр. 196—206.РАЧИЋ, ОБРАД: Опште међународно право и извори космичког права, (Ч), 1—3/72, стр. 489—495.РИГ, АЛФРЕД (RIEG, ALFRED): Недозвољене одредбе y уговорима y француском праву, (Ч), 6/82, стр. 1183—1193.РИС, БРОНИСЛАВ: Велика административна реформа v Пољскот, (ИСП), 3/76, стр. 235—240.РИСТИЋ, ПАВЛЕ: Самоуправљање и непосредно право гласа, (Ч), 3—4/66, стр. 395—405; Општина као најзначајнији фактор интеграције по- литичког система, (Д), 3—4/73, стр. 168—174; Радни човек и грађанин као носиоци друштвене самозаштите, (Ч), 1—2/76, стр. 61—68; Право човека г.а путовање на територији његове земље и y иностранству, (Ч), 5/76, стр. 458—467.РОДИЈЕР, РЕНЕ (RODIÈRE, RENÉ): Злоупотреба права, (Ч), 1—2/ /60, стр. 1—12.РОМАЦ, АНТЕ: Робови и ропства y Марцијаловим епиграмима, (П), 2—3/64, стр. 279—287; Римска привреда и процес њене натурализације, (Ч), 1 /66, стр. 52—64.РОМУЛ, ЈАНУШ: Општи преглед промена y правном систему Пољ- ске, (Ч), 5/77, стр. 629—638.РУДОЛФ, ДАВОРИН: Правни статус различит од неутралности и зараћености, (Ч), 2/73, стр. 255—263.САБЛИЋ, БРАНКО: Употреба појма интеграције y теоријским ана- лизама међународн-их економских односа, (Ч), 1/68, стр. 131—139.САВИЋ, МИРОЉУБ: Један поглед на примену института службено- сти, (СП), 2/69, стр. 244—254 и 3/71, стр. 244—254.САЛВА, ЗБИГЊЕВ (SALWA,- ZBIGNIEW): Законске мере обезбеђења социјалистичке радне дисциплине y Пољској, (Ч), 5/76, стр. 447—457.
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АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)САЛИХАГИЋ, БЕХАУДИН: Уговор о доживотном издржавању y корист трећег у свјетлу одредаба Закона о наслеђивању, (Ч), 4/56, стр. 385—399.САЛМА, ЈОЖЕФ: Законско регулисање забрањеног несклада самоу- правног споразума и уговора када су један другоме основ и оквир, (Ч), 3—5/78, стр. 701—714; Питање својинских односа на напуштеном речном кориту, 3—4/79, стр. 313—326.САМАРЏИЈА, МИЛОШ: Хилфердингова анализа оснивачке добити, (Ч), 2/53, стр. 182—189; Теоријска разматрања о израчунавању друштве- ног производа, (Ч), 2/55 стр. 152—164; Постављање проблема тржишних цена y економској теорији, (Ч), 1/56, стр. 7—22.САМАРЏИЋ, РАДОВАН: Дипломатски методи старих Дубровчана, (.П), 2/55, стр. 182—191.СЕКУЛИЋ, ЉУБО: Нормативна дјелатност народних одбора општи- на ii њихових органа y HP Црној Гори, (П), 1—2/63, стр. 161—170.СИЛАЈЏИЋ, АЛИЈА: О споровима за развод брака пред Окружним судом y Сарајеву, (Ч), 1/54, стр, 18—31; О споровима за развод брака на подручју Окружног суда у Мостару, (Ч), 2/56, стр. 171—192.СИМИЋ-ЈЕКИЋ (СИМИЋ), ЗАГОРКА: Појам ниских побуда, (П), 1/67, стр. 89—96; Одређивање користољубља y кривичном праву, (Ч), 3—4/68, стр. 447—456; Одвојено мишљење y Међународном суду правде, (Ч), 6/76, стр. 675—695; Кривично право, (СП), 1—2/78, стр. 175—185; Кривично про- цесно право (Понављање кривичног поступка), (СП), 5—6/79, стр. 535—552; Уставна обележја судијске функције, (Ч), 3—4/80; стр. 167—183; Притвор y кривичном поступку, (СП), 5—6/81, стр. 345—360.СИМИЋ, МИОДРАГ: Улога и значај средстава јавног информисања y евентуалној агресији на СФРЈ, (Ч), 1—2/82, стр. 87—104.СИМОВИЋ, ВОЈИСЛАВ: О функцијама и карактеру Извршног од- бора АВНОЈ-а, (П), 2/54, стр. 205—212; Један вид примене уставног начела јединства правног система Југославије, (Ч), 1—2/60, стр. 88—93; Статути друштвено-политичких заједница y уставном систему Југославије, (Ч), 2/66, стр. 150—168; Неки методолошки проблеми проучавања односа из- међу општине и привредне организације y светлу уставне концепције спштине, (П), 3—4/66, стр. 447—453; О актуелности проучавања одлука II заседања АВНОЈ-а, (Ч), 3—4/68, стр. 327—341; О саставу и деловању Са- везне скушптине и њених већа, (Д), 3—4/68, стр. 503—506; О неким про- блемима друштвено-политичког система y Нацрту новог текста Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. 13—16; Нека запажања о новом тексту Устава СР Србије, (Д), 5/73, стр. 9—12; Проблеми савременог уставног уређивања из- борног система и делегатски систем, (Ч), 1—2/74, стр. 1—17; Основи савре- мене југословенске уставности, (Ч), 4/75, стр. 361—372; Друштвена самоза- штита и друштвено-политички систем Југославије, (Ч), 1—2/76, стр. 47—58; Положај општине y уставном и политичком cncTéMy Југославије, (П), 1—2/ /79, стр. 19—34; Систем заштите уставности y СФРЈ, (Ч), 5—6/80, стр. 275— —293; Концепција, улога и положај општине y уставном систему Југосла- вије, (Ч), 1—2/81, стр. 19—37.СИШЕЛ, ВЕРНЕР: Структурне карактеристике тржишта, (Ч), 5—6/ /69, стр. 537—548.СЈЕМЈЕНСКИ, ФЕЛИКС: Реформа локалних органе државне власти и управе y Лољској y периоду 1972—1975, (Ч), 5—6/75, стр. 501—514; На- чела закона о изборима, (Ч), 5/76, стр. 406—428; Изводи права y светлости Устава Пољске Народне Републике, (Ч), 1—2/80, стр. 35—50; Заштита устав- ности закона, (Ч), 5—6/80, стр. 295—307.52 АНАЛИ 817



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)СЛАВНИЋ, ЈОВАН: Место права на непосредни одустанак од уго- вора y систему правних последица доцње y нашем праву, (Ч), 3—4/68, стр. 433—443; Право заједнице социјалног осигурања на накнаду штете причиљене фондовима употребом моторног возила, (СП), 2/69, стр. 237— —244 и 3/71, стр. 237—244; Пропуштање тачне пријаве околности за оце- ну тежине ризика, (Ч), 5—6/71, стр. 579—590; Одговорност и осигурање од одговорности, за штете које настану из делатности организације удру- 
7- еног рада које сс баве дистрибуцијом електричне енергије, (Ч), 6/82, стр. 1096—1129.СЛИЈЕПЧЕВИЋ, РАТОМИР: Уговор о лиценци y савременом југо- словенском законодавству, (Ч), 3—5/78, стр. 687—699.СМИРНОВ, МИХАИЛО: Питање ревизије Варшавске конвенције о међународином ваздушном саобраћају, (П), 3/55, стр. 329—333; Одговор- ност превозиоца y ваздухопловном праву, (П), 2/56, стр. 217—221.СОКАЛ, ВОЈИСЛАВ: Нови услови за осигурање од одговорности и њихов значај за развој осигурања, (Ч), 6/82, стр. 941—964.СПАИЋ, ВОЈИСЛАВ: Заштита права репродуктивних уметника, (Д), 1/55, стр. 68—76.СПИРОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ (СПИРОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ), ЛУЦИЈА: Оства- ривање права иа породичну пензију кад je брак трајао мање од годину дана, (СП), 1—2/65, стр. 219—223; Одређивање наследника y тестаменту, (СП), 2—3/67, стр. 339—342; Правни статус дела предузећа y условима привредне реформе, (Ч), 5/70, стр. 521—528; Гарантија за исправно функ- ционисање и одговорност за материјалне недостатке ствари, (Ч), 4/75, стр. 417—424; Законодавно регулисање гарантије за исправно функциониса- н-е ствари y југословенском праву, (Д), 1—2/77, стр. 194—202; Садржина гарантије за исправно функционисање код уговора о продаји, (Ч), 3—5/ /78, стр. 677—683.СРНИЋ, ИВАНКА: Суштина и значај уставних промена, (Ч), 2—3/ 67, стр. 145—154.СТАНКОВИЋ, ВЛАДАН: Правне последице одвојеног живота брач- них другова, (Ч), 3—4/60, стр. 318—326; Промена висине издржавања утвр- Бене судским поравнањем, (Ч), 4/61, стр. 651—656; Неколико напомена о одустанци, (СХ), 6/73, стр. 103—112; Једна значајна кодификација, (Ч), 1—2/78, стр. 71—82.СТАНКОВИЋ, ВЛАДЕТА: Јачање акумулативне моћи привредних ор- ганизација, (П), 1/66, стр. 104—109; Облици мобилности слободних новча- них средстава привредних организација, (Ч), 1/68, стр. 143—150; Појам социјалистичког самоуправног привредног система Југославије, (Ч), 1—2/ /78,-стр. 85—93; Аристотел — претеча теорије робне привреде, (Ч), 5—6/ /72, стр. 913—920; Нека питања облика удруживања рада, (Д), стр. 289—293; Место „Основа критике политичке економије” y формирању Марксове економске мисли, (Ч), 1—2/80, стр. 65—82; Друштвено-економ- ски услови остваривања права на рад, (Ч), 5—6/80, стр. 349—361.СТАНКОВИЋ, ОБРЕН: Сукцесија права на накнаду неимовинске штете, (Ч), 4/61, стр. 656—670; Одмеравање новчане накнаде неимовин- ске штете, (Ч), 1—2/63, стр. 112—125; О судовима части привредних ко- мора, (Ч), 3—4/65, стр. 286—297; О каматама на досуђени износ накнаде штете на подручју деликтне одговорности, (Ч), 1/69, стр. 63—70; Врсте и начин одмеравања накнаде штете, (Ч), 3—4/70, стр. 295—314; Расподела плодова између власника и плодоуживаоца, (Ч), 1—2/71, стр. 83—89; Још понешто о наслеђивању права на накнаду неимовинске штете, (Ч), 1—3/ /72, стр. 499—506; Урачунавање инвалиднине y износ штете, (Ч), 5—6/72, стр. 765—770; Однос између права на накнаду штете за изгубљено издр- 818



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)жавање y случају смрти даваоца издржавања и законског права на издр- жавање, (Ч), 2/73, стр. 265—270; Облици друштвене својине, (Д), 5/73, стр. 31—32; Повећање ренте због пораста животних трошкова, опадања ку- повне моћи новца и пораста зарада, (Ч), 1—2/74, стр, 65—80; Престанак стварних службености невршењем, (Ч), 4/74, стр. 403—407; Законске ствар- не службености, (Ч), 5—6/74, стр, 789—795; Накнада штете за губитак из- државања услед смрти даваоца издржавања, (Ч), 1—2/75, стр. 43—60; Об- јекти грађанских права, (Ч), 6/76, стр. 647—657; О судској пракси, (СП), 1—2/77, стр. 203—213; Појам и врсте штете, (Ч), 3/77, стр. 283—307; Накна- да штете (имовинске и неимовинске) према Закону о облигационим одно- сима, (Ч), 3—5/78, стр. 483—492; О досадашњем раду на кодификацији стварног права и карактеристикама Нацрта Закона о праву својине и другим стварним правима на непокретностима СР Србије од 1978, 3—4/79, стр. 225—229; Стицање својине, (Ч), 5—6/79, стр. 421—436; О појму и са- ставним деловима ствари, (Ч), 1—2/80, стр. 23—34; О односу између гра- ћанског и приватног права и о називу .драђанско право", (Д), 5/82, стр. 861—864; Ограничена пословна способност и заступање малолетника од стране њихових родитеља y нашем праву, (Ч), 6/82, стр. 1215—1231.СТАНКОВИЋ, РАДОМИР: О иематеријалној штети, (СП), 4/56, стр. 483—490.СТАНОЈЕВИЋ, ДУШАН: Одређивање нужног дела y вези са одри- цањем појединих нужних наследника од наслеђа, (СП), 2/59, стр. 211—216.СТАНОЈЕВИЋ, ЉУБИША: Примена рачунара за меморисање и пре- траживање правних информација, (Ч), 6/82, стр. 1195—1212.СТАНОЈЕВИЋ, ОБРАД: Карактер државе позне римске империје, (Ч), 4/61, стр. 671—678; Канонска доктрина о зеленаштву, (Ч), 1—2/63, cip. 126—137; О поре,клу нексума, (Ч), 3—4/65, стр. 371—381; О карактеру државе и права Византије од VII—XI века, (Ч), 2—3/67, стр. 219—232; Римско право данас, (Ч), 2/69, стр. 177—190 и 3/71, стр. 177—190; Садр- жина и предмет облигационог односа, (Ч), 5—6/71, стр. 519—528; Зајам y Скици за законик о облигацијама проф. Михаила Константиновића, (Ч), 1—3/72, стр. 509—523; Римско и англосаксонско схватање својине, (Ч), 5—6/72, стр. 843—855; Gaius Nosier, (Ч), 6/73, стр. 59—64; О месту историје и Римског права y новом наставном програму, (Д), 4/74, стр. 502—506; Однос римских правника према Гају, (Ч), 5—6/74, стр. 799—807; „Скица" Михаила Константиновића, (Ч), 3—5/78, стр. 267—281.СТЕВАНОВ, МИЛОШ; Непостојећи брак y нашем праву, (П), 3—4/ /63, стр. 414—425; Даље изграђивање уговора о доживотном издржавању, (Ч), 3—4/66, стр. 375—384; Право и противречности y породичним односи- ма, (Ч), 5—6/74, стр. 809—817^СТЕНЕК, ЗВОНИМИР: Сличности и разлике y појму директора и других радника, (Ч), 5—6/71, стр. 563—576.СТЕФАНОВИЋ, ЈОВАН: Примјена федеративног начела y савезном Уставном закону, (Ч), 3—4/53, стр. 257—270.СТЈЕПАНОВИЋ, НИКОЛА: Начело јединства власти и наш нови уставни систем, (Ч), 2/53, стр. 129—141; Два конкретна случаја админи- стративног права на међународном састанку стручњака, (П), 3—4/53, стр. 371—393; Оцељивање и унапређивање службеника, (Ч), 3/57, стр. 312—317; Смисао и практични значај начела правоснажности решења y нашем управном поступку, (Ч), 4/61, стр. 678—689; Неке опште и појединачне напомене на Нацрт Устава СФРЈ, (Д), 3—4/73, стр. 24—31; Четири напоме- i-,e на Нацрт Устава СРС, (Д), 5/73, стр. 79—81.СТЈЕПАНОВИЧ-КАРЕВ, ДИМИТРИЈ: Развој демократских и хума- них основа совјетског кривичног права, (П), 3/77, стр. 365—371.5?* 819



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија■ (стр. 788—835)СТОЈАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Нека схватања проф. Ханса Кел- зена о појму политичке науке и о марксистичкој политичкој теорији, (Д), 3—4/60, стр. 338—353; Односи између централних државних органа и ор- гана самоуправе y савременој Енглеској, (Ч), 2—3/61, стр. 191—206; Социо- лошка страна реформе школства y Југославији, (Ч), 4/61, стр. 689—703; Основи економског и политичког система y Преднацрту Устава ФНРЈ, (П) ,3—4/62, стр. 315—321; Бирократија демократског државног капитализма западног света, (П), 1—2/63, стр. 181—186; Руководиоци ресора у свету и У Југославији, (П), 1/64, стр. 77—88; Бирократија v добуржоаским држа- вама, (Ч), 1—2/65, стр. 77—93.СТОЈАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Дереликција непокретности, (СП), 4/ /57, стр. 483—486; Схватање о својини и октобарска револуција, (Ч), 4/67, стр. 703—727; Експропријација и правична накнада, (Ч), 1—2/70, стр. 1—12, 
'Venire contra јactum proprium, (Ч), 1—3/72, стр. 527—535; Тумачење уго- вора, (Ч), 3—5/78, стр. 465—479; Забрана злоупотребе права, 3—4/79, стр. 379—390,СТОЈАНОВИЋ, МИЛОЈКО: Фројд y рату, (П), 1—2/82, стр. 123—141.СТОЈАНОВИЋ, ПЕТАР: Привредне противуречности одредаба Општег имовинског законика, (Ч), 3/74, стр. 299—314; Кривиклетство као брачна сметња у црногорском праву, (Ч), 5—6/74, стр. 821—827; Настајање међу- народно-правног субјективитета Црне Горе, (Ч), 4/77, стр. 485—499.СТОЈАНОВИЋ, РАДОСЛАВ: Промене y међународном финансира- љу неразвијених земаља, (Ч), 3—4/65, стр. 357—370; Савремени значај Ле- њинових метода y проучавању међународних односа, (Ч), 4/67, стр. 731— —744; Уставне промене и проблем политичке територијализације друштва, (Д), 3—4/68, стр. 506—508; О једном методу проучавања међународних од- носа, (Ч), 2/73, стр. 273—280; Надлежност републике y области спољне по- литике и међународиих односа, (Д), 5/73, стр. 109—112; Нација као чини- лац у међународним односима и спољној политици, (Ч), 6/76, стр. 661—670.СТОЈИЋ-ИМАМОВИЋ, ЕДИТА: Кејнс и његови предходници о фис- калној политици, (Ч), 1/68, стр. 153—158.СТОЈКОВИЋ, СЛАВКО: Примена међународног права на уговоре ко- је закључуЈу државе и међународне привредне организације y вршењу економско-финансијских делатности међународног карактера, (Ч), 1/69, стр. 17—37.СТОЈЧЕВИЋ, ДРАГОМИР: Exheredatio sui y првобитном римском праву, (Ч), 1/53, стр. 41—55; Карактер квазиделикта y римском праву, (Ч), 4/55, стр. 401—413; Римљани и право, (Ч), 2/57, стр. 172—181; Tabulae ceratae 
herculanenses i expensilatio, (Ч), 2/58, стр. 129—142; Uti legassit Закона од XII таблица, (Ч), 3—4/59, стр. 334—345; Од римског роба до колона, (Ч), 2—3/61, стр. 129—136, Настава римског права, (Ч), 4/61, стр. 703—709; О кан- дидовању посланика, (Д), 3—4/68, стр. 525—526; Феудализација римског друштва и законодавна активност императора, (Ч), 5—6/74, стр. 829—835.СТРУГАР, САВО: Јавне и приватне исправе, (СП), 4/54, стр. 471—476; Тешко и лако кривично дело. — Отежавајуће и олакшавајуће околности, (СП), 3/55, стр. 349—352; Начело легалитета и чл. 4. ст. 2, Кривичног зако- ника, (Ч), 2—3/64, стр. 164—181; Право на пензију стоји под непосредном заштитом Устава, (Ч), 1/73, стр. 5—26; Право на пензију и право на „рад” уживалаца пензије, (Д), 5—6/75, стр. 549—577.СТУДИН, ЈОСИП: Врста уговора који треба да буду обухваћени за- коником о облигацијама, (Ч), 3—4/70, стр. 263—280.СТУПАР, МИХАЈЛО: Орган старатељства, (Д), 1/53, стр. 56—63; По- словна способност малолетника, (Д), 3—4/53, стр. 357—361; Случај кад je за потпуност правног посла потребно одобрење административног органа, 
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АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)(СП), 4/54, стр. 463—466; Савремена схватања о социјалном праву, (Ч), 2/58, cip. 196—205; Предмет социјалног права (Прилог дискусији о одређивању једне нове посебне области права), (Ч), 1/59, стр. 51—64; Социјалнополи- тичка и социјално-правна доктрина католичке цркве, (Ч), 3—4/59, стр. 357—375; Упоредно и међународно регулисање социјалног обезбеђења бив- ших бораца и других жртава рата, (Ч), 2—3/61, стр. 165—177; Начело „пре- ма раду” и право социјалног осигурања односно обезбеђења, (Ч), 4/61, стр. 709—724; Тезе за један покушај систематизације социјалних права човека и грађанина, (Ч), 1—2/63, стр. 31—38; Октобарска револуција и социјална права човека, (Ч), 4/67, стр. 747—754.СУКИЈАСОВИЋ, МИОДРАГ: Случај „Електрични контролни уређаји” y светлу америчког антитрустовског права, (СП), 2—3/61, стр. 260—266; Тр- говински споразум између Европске заједнице и Израела, (П), 4/64, стр. 454—458; Међународно право развоја, (Ч), 1—3/72, стр. 537—541.СУНЕСКА, АВДО: Правни положај рудара и металурга и облици управљања рудницима y Босни y османском периоду, (Ч), 5—6/74, стр. 837—844.СУЏУМ, РАЈКО: Право на здравствену заштиту, (П), 6/82, стр. 1234—1245.ТАБОРОШИ, СВЕТИСЛАВ: О неким питањима друштвене својине y Нацртима Устава, (Д), 5/73, стр. 49—52; О економским аспектима друштве- ног договарања и самоуправног споразумевања, (П), 3/74, стр. 327—339; Заштита потрошача и квалитет производа као претпоставке система до- хотка, (П), 1—2/79, стр. 207—214; Друштвено-економске претпоставке права ва рад y социјализму, (П), 5—6/81, стр. 327—336; Друштвено-економске ка- рактеристике привременог рада y иностранству, (П), 1—2/82, стр. 105—122.ТАБОРОШИ, СВЕТИСЛАВ — ПОПОВИЋ, ДЕЈАН: Економски погледи Светозара Марковића, (Ч), 3/75, стр. 273—290.ТАДИЋ, ДРАГОМИР: Заједнички гранични зид, (Д), 3/55, стр. 319—320.ТАСИЋ, РАДИСАВ: Издржавање на основи изјаве последње воље, (СП), 3-4/68, стр. 542—548.ТАСИЋ-РАДИВОЈЕВИЋ, ИВАНКА: Схватање социјалног права y де- лима Жоржа Гурвича, (П), 1—2/70, стр. 166—174.ТАХОВИЋ, ЈАНКО: Парламентарни имунитети, (Ч), 2/53, стр. 157— —181; Кривично дело бекства затвореника из члана 287. Кривичног зако- вика постоји само онда ако ce то чини употребом оиле према лицима a не и према стварима, (СП), 2/53, стр. 220—222; Шта значи израз „више ситне стоке” употребљеи y члану 250. ст. 1. Кривичног законика, (СП), 3—4/53, стр. 464—467; Појам службеног лица у кривичном праву, (Ч), 1/54, стр. 31—44; Фалсификовање исправе (чл. .306. Кривичног законика) 
л фалсификовање у службеној дужности (чл. 319. Кривичног законика), (СП), 3/54, стр. 329—331; Употреба лажне исправе, (СП), 3/54, стр. 331— 333; Ситно дело крађе, (СП), 2/55, стр. 213—223; Проблем малолетника y кри- вичном праву, (Ч), 3/55, стр. 280—303; Тешка крађа извршена од стране више лица, (СП), 2/57, стр. 216—223; Контрола овлашћења оцене судије y утврђивању казни и мера безбедности, (Ч), 4/57, стр. 443—454; Прикрива- ње ствари које су прибављене кривичним делом, (Ч), 1/58, стр. 1—18; Ста- ро и ново y нашем кривичном праву, (Д), 4/58, стр. 464—469.ТИЧКА, МЈЕЧИСЛАВ (TYCZKA, MIECZYSLAW) — ЛЕТОВСКА, ЕВА (LETOWSKA, EWA). Грађанска одговорност путника и према путники y Пољској, (Ч), 5/76, стр. 518—532.
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АПФ, 1—4/1983 — Библиографија■ (стр. 788—835)ТОДОРОВИЋ-ТРИФУНОВИЋ, МИРЈАНА: Јован Цвијић и савремена социолошка истраживања, (Ч), 3—4/65, стр. 382—393; Сељаштво као ре- волуционарна друштаена снага v теорији Мао-ЦЕ Тунга, (Ч), 5—6/74, cip. 847—852.ТОМАШИЋ, ВЕЉКО: Обавезна осигурања y ваздушном саобраћају y Југославији, (Ч), 1—2/63, стр. 50—66.ТОМИН, МИРЈАНА: Правни карактер решења о локацији, (П), 1—2/ /74, стр. 168—175.ТОРОМАН, МАРИЈА: Одговорност власника аутомобила. — Беспла- тан превоз и одговорност. — Преузимање ризика, (СП), 3—4/53, стр. 446— —450; Застарелост потраживања по основу права на издржавање. — По- зивање на застарелост. — Претварање кратке застарелости y редовну, (СП), 3/55, стр. 339—343; Одговорност послодавца и радника. •— Преузи- мање ризика, (СП), 4/55, стр. 456—459; Одговорност за штету од украде- ног аутомобила, (Д), 2/57, стр. 195—200; Проузроковање штете као основ солидарне обавезе на накнаду штете, (Д), 1/61, стр. 69—74; Продаја по узорку и продаја по спецификацији, (Ч), 3—5/78. стр. 507—519; Заштита права својине, 3—4/79, стр. 391—401.ТРАЈКОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Фалсификовање срећака Југословенске лутрије, (СП), 2/58, стр. 213—221.ТРАЈКОВИЋ, МИОДРАГ: Комисиони правни посао Star del credere, (Ч), 1—2/65, стр. 95—105, Улога „хозрашчота" y совјетском привредном праву, (Ч), 4/67, стр. 757—763; Природа уговора о чартеру y ваздухоплов- ном нраву, (Ч), 6/70, стр. 613—626; Нови Гватемалски протокол y међуна- родном ваздухопловном праву, (П), 4/71, стр. 427—434; Појава и развој чартера y међународном ваздухопловном праву, (Ч), 1—3//2, стр. 543— — 550; Криза међународног ваздухопловног права, (Ч), 2/73, стр. 283—288, Правни положај директора организације удруженог рада, (Д), 3—4/73, cip. 17—23; Делегатски систем y основним организацијама удруженог ра- да, (Д), 5/73, стр. 113—118; Дилеме међународног ваздухопловног права, (Ч), 1—2/74, стр. 93—106; Правна сигурност иностраног партнера код уго- вора о заједничком улагању, (Ч), 5—6/74, стр. 855—861; Доношење одлука y новом самоуправном систему, (Д), 4/76, стр. 371—381.ТРАЉИН, НЕМИРАМАНА: Примјена члана 15. и 19. Основног за- кона о односима родитеља и дјеце, (СП), 1—2/65, стр; 212—219; Повјера- вање дјеце на чување и васпитање као последица развода брака, (Ч), 5—6/74, стр. 863—874.ТРИВА, СИНИША: Споразумно тражсње развода брака, (Ч), стр. 50—64; Покушај мирења у брачном спору, (Ч), 2/59, стр. 175—191; Закљу- чивање судске нагодбе, (Ч), 1—2/60, стр. 49—60.ТРКЉА, МАРИЈА: Проблеми неосигураних и непознатих возила y осигуравајућој пракси y Југославији, (Ч), 6/82, стр. 1058—1071.ТРКУЉА, ЈОВИЦА: Теоријски концепт самоуправног политичког система, (П), 3/77, стр. 372—385.ТРОЈАНЕК, ЈАЦЕК: Проблем доброг квалитета и заштите потроша- ча y светлу нових економско-правних решења НРП, (П), 1—2/79, стр. 167—187.ТЕНК, АНДРЕ (TUNC, ANDRE): О једном новом праву обештећења несрећних случајева y саобраћају, (Ч), 1—2/77, стр. 1—13.ЋОСИЋ, ФИЛИП: Прибављање власништва зидањем на туђем зем- љишту, (СП), 1/54, стр. 73—75.822



АПФ, 1—4/1983 — БиблиографијаI (стр. 788—835)ЋУЛИБРК, СВЕТОЗАР: Цвијићева социолошка проучавања Балка- на, (Ч), 1—2/70, стр. 121—134.ФЕРЕНЦ, ПЕЦЕ: Осврт на примену упоредног метода y науци прав- не историје, (П), 4/77, стр. 565—572.ФИНЖГАР, АЛЕКСАНДАР: Предузеће y стечају, (Ч), 1—3/72, стр. 553—560.ФИНЖГАР, АЛОЈЗИЈ: Питања развода брака, (Ч), 4/57, стр. 421— —431; Поверавање деце на чување и васпитање другом лицу, (Ч), 5—6/74, стр. 877—884.ФРЕВИЛ, ИВ (FREVILLE, YVES): Извори финансирања комуна, (Ч), 1—2/81, стр. 111—149.ФУКС, ТАДЕУШ (FUKS, TADEUSZ): Организација и деловање са- моуправљања на селу y Народној Републици Пољској, (П), 1—2/79, стр.ХАЛИЛИ, РАГИБ: Плећнија y Законику Леке Дукађинија, (П), 5/70, стр. 531—543.ХИНДЕРЕР, ХАНС (HINDERER, HANS): Проблеми личности учи- ниоца y кривичном праву НДР, (Ч), 1—2/71, стр. 41—53.ХОЛИСТ, БРАНОН (HOLYST, BRUNON): Савремено стање крими- нолошких истраживања y Пољској, 1—2/80, стр. 51—62.ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДАР: Аутономно повезивање самосталних уста- нова, (Ч), 1/61, стр.' 32—41; Међусобни односи самосталних установа и њихових корисника, (П), 1—2/62, стр. 108—117.ЦАРИЋ, СЛАВКО: Збирна шпедиција, (Ч), 3—4/66, стр. 385—392; Уговор о контроли робе и Закон о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 553—562.ЦАРИЋ, СЛАВКО — ТРАЈКОВИЋ, МИОДРАГ: О преображају товар- пог листа и коносмаиа комбинованог транспорта y хартије од вредности, (Ч), 1—2/77, стр. 33—43.ЦВЕЈИЋ, ОЛГА: Потпуно и непотпуно усвајање према Преднацрту војвођанског Закона о усвојењу и храњеништву, (П), 4/75, стр. 427—434; Развод брака y Француској после реформе из 1975. године, (Ч), 4/77, стр.. 541—557.ЦИГОЈ, СТОЈАН: Питање ризика по женевским уговорима, (Ч), 1—2/62, стр. 39—49; Одговорност радне јединице, (Ч), 5—6/69, стр. 641— —655; Нова решења y погледу „facilitas alternative" y југословенском праву, (Ч), 3—5/78, стр. 424—433; Тенденције y развоју грађанске одговор- ности и њихов утицај на осигурање, (Ч), 6/82, стр. 967—986.ЦИЈАН, РАФАЕЛ: Одређивање појма јавне службе, (П), 1—2/63, стр. 154—161; Тражење обавештења по члану 65. Закона о управним спо- ровима, (П), 3—4/65, стр. 430—438.ЦУЉА, CPERKO: Шведски грађански кривични поступак, (Ч), 3/56, стр. 257—272.ЧАВОШКИ, КОСТА: Уставне промене и принцип ротације и огра- ничења реизборности, (Д), 3—4/68, стр. 508—511.ЧЕЈОВИЋ, БОРА: Неки правни проблеми трансплантације делова човечијег тела, (Ч), 1/73, стр. 39—54; Правни аспекти превентивних мера за заштиту човекове животне средине, (Ч), 1—2/77, стр. 77—94. 823



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)ЧОК, ВИДА: Правни проблеми заштите од јонизујућих зракова, (П), 1—2/62, стр. 124—131; Установа потпредседника републике, (П), 4/64, стр, 458—469; Појам и мотиви међународне техничке сарадње, (Ч), 1/67, стр. 55—63; Уједнињене нације и омладина, (Ч), 1—3/72, стр. 563—570; Посебна међународноправна заштита жена v оружаним сукобима, (Ч), 2/73, стр. 291—299.ЏУНОВ, ТОДОР: Међународно регулисање и контрола загађивања међународних река и водених путева, (Ч), 1—3/72, стр. 573—579.ШАРАНОВИЋ, БОГДАН: Колективна адопција, (П), 1/54, стр. 64—72.ШАХОВИЋ, МИЛАН: Најновије тенденције y раду УН на коди- фикацији и прогресивном развоју међународног права, (П), 1—2/62, стр. 117—124; Четири тезе о развоју међународног права, (Ч), 1—3/72, стр. 5S1—584.ШЕШИН, БОГДАН: Детерминизам, индетерминизам и људска сло- бода, (Ч), 2/59, стр. 191—197.ШКАРА, ЉУБИЦА: Нека запажања поводом првих резултата попи- са југословенског становншптва од 31. марта 1961. године, (Ч), 4/61, стр. 735— —742; Настава статистике на Правном факултету y Бегораду, (П), 2—3/64, стр. 246—256; Поводом Основног закона о статистици, (П), 2—3/67, стр. 319—323; Неке карактеристике демографских кретања y СССР-у (Ч), 4/67, стр. 767—779; Друштвене променљиве, њихово идентификовање и мерење, (Ч), 1/68, стр. 161—168; Образовање и запошљавање дипломираних правника СР Србије, (Ч), 6/73, стр. 21—56.ШМИД, ВЈЕКОСЛАВ: Угоститељска остава, (Ч), 3—5/78, стр. 643—660.ШМИТ, ДОМИНИК (SCHMITT, DOMINIQUE): Организација општи- не y Француској, (Ч), 1—2/81, стр. 39—56.ШНУДЕРЛ, МАКС: Примена федеративног начела y савезном Устав- ном закону, (Ч), 3—4/53, стр. 270—277; О државности Федеративне Народне Републике Југославије, (Ч), 2/57, стр. 147—155.ШОШКИЋ, ДРАГУТИН: Расподела и радничко самоуправљање на нивоу економских јединица, (Ч), 4/61, стр. 747—748; Схватање закона ра- споделе према раду, (Ч), 2—3/67, стр. 235—248; Лењинов допринос теорији социјалистичке расподеле, (Ч), 4/67, стр. 783—790; Неки теоријски и прак- тични проблеми утврђивањанајнижег личног дохотка, (Ч), 5—6/74, стр. 887— 899; Неки теоријски основи економске садржине друштвене својине y Нацр- ту Закона о удруженом раду, (Д), 4/76, стр. 315—319; Осврт на књигу „Соци- јална политика y самоуправном социјалистичком друштву”, (Д), 5—6/80, стр. 393—399; Критички осврт на одредбе о обиму акумулације y Нацрту Закона о проширеној репродукцији минулом раду, (Д), 5—6/81, стр. 367—372.ШРАМЕК, РАДОМИР: Допустивост захтева странке за укидање ре- шења по праву надзора, (Д), 1/67, стр. 102—105.ШТРБАЦ, ЧЕДОМИР: Југословенска спољна политика 1945—1948., (Ч), 1—2/75, стр. 27—39.ШТУРМ, ЛОВРО: О систему допунског образовања радника управе y СР Словенији, (П), 1—2/77, стр. 131—142.ШУКОВИЋ, ПЕТАР: Прилог одређењу појма и предмета заједничке имовине супруга, (П), 1—2/1\, стр. 119—129.ШУЛЕЈИЋ, ПРЕДРАГ: Стечај и пасивне солидарне облигације, (Ч), 1—2/65, стр. 106—121; Време оцењивања штете y случају губитка или оштећења робе приликом превоза, (СП), 2—3/67, стр. 332—339; Развој имо- 824



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)винског осигурања y СССР-у, (Ч), 4/67, стр. 793—804; Реформа уговора о ссигурању y француском праву, (П), 3—4/69, стр. 455—462; Кривица во- зача моторног возила y систему грађанске одговорности и осигурања од одговорности, (Ч), 5—6/69, стр. 575—584; Наслеђивање имовине бивше ју- Гословенске заједнице осигурања пред Савезним правним саветом и пред- ло! правног мишљења о начину решавања овог питања, (П), 4/71, стр. 434—448; Контрола општих услова осигурања, (Ч), 1—3/72, стр. 587—592; Уставноправно регулисање осигурања имовине и лица, (Д), 3—4/73, стр. 59—66; Правни положај осигураника y обавезном осигурању сопствених моторних возила од одговорности, (Ч),5—6/74, стр. 903—915; Појам осигу- рања и појам уговора о осигурању, (Ч), 3/77, стр. 311—324; Грађански принцип организовања осигурања као уставно начело и његово спрово- ђење y пракси заједница осигурања, (Ч), 1—2/78, стр. 51—67; Уговор о осигурању y новом Закону о облигационим односима, (Ч), 3—5/78, стр. 597—613; Осигурање од одговорности давалаца услуга, (Ч), 6/82, стр. 1011—1030.ШУНДЕРИЋ, БОРИВОЈЕ: Осврт на неке одредбе Нацрта Закона о удруженом раду које ce односе на дисциплинску одговорност радника, 
(Д), 4/76, стр. 399—401; Привремени или повремени рад, (Ч), 6/77, стр. 771—782, Морална и политичка подобност као услов за заснивање радног односа, (СП), 1—2/82, стр. 164—181.ШУШЊАР, ВОЈИСЛАВ: Поступак органа управе када странка по- ново поднесе захтев који je пре тога решењем био одбијен, a да нико тим решењем није стекао неко право, (СП), 5—6/72, стр. 951—966.

мр Mapuja Драшкић

БИБЛИОГРАФИЈА ТЕКУНИХ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРАВНИХ СЕРИЈСКИХ ПУБАИКАЦИЈА*

* Изостали су службени листови, билтени, збирке прописа, судских одлука и pemetaa.

1. АДВОКАТУРА: часопис Адвокатске коморе Србије. — Бр. 1 (1975). — . Београд: Адвокатска комора Србије. — 23 cm. — Тромесечно. —2. ADVOKATURA: čosopis za pravne nauke i teoriju Zajednice advo- katskih komora Bosne i Hercegovine. — Br. 1 (1975) — . — Sarajevo: Za- jednica advokatskih komora Bosne i Hercegovine. — 23 cm. —3. АДВОКАТУРА: гласник на адвокатите од Македонија. — Бр. 1 (1981) —. Скопје: Адвокатска комора на Македонији. — 24 cm. — Повре- мено. —4. АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ: двомесечни часо- пис за правне и друштвене науке. — Бр. 1. (1953) — . Београд:- Правни факултет Универзитета. — 24 cm. —5. ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE: organ Saveza udru- ženja pravnika Jugoslavije. — Br. 1 (1906) — . — Beograd: Savez udruženja 
■pravnika Jugoslavije. — 24 cm. — TromesečnoНајстарији текући правни часопис. Публикован je y три кола од: 1906—1914; 1920—1941. и 1945 до данас. Покренут je на београдском Прав- ном факултету и био je његов орган до 1941. године6. БЕЗБЕДНОСТ: часопис Републичког секретаријата за унутрашње послове СР Србије. — Бр. 1 (1959) — . — Београд: Републички секрета- ријат за унутрашње послове СР Србије. — 23 cm. —
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АПФ, 1—4/1983 — Библнографија(стр. 788—835)7. БЕЗБЕДНОСТ: списание на Републичкиот секретаријат за вна- трешни работи на СР Македонија. — Бр. 1 (1961) — . — Скопје: Репуб- личкиот секретаријат за внатрешни работи на СР Македонија. — 22 cm. — Двомесечно.8. DEFEKTOLOGIJA: časopis za problème defektologije. — Br. 1 (1965) — . — Zagreb: Defektološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. — 24 cm. — Sestomesečno9. E DREJTA: pevistë për cështje juridike e shoqëre — Pravo: ča- sopis za pravna i društvena pitanja. — Nr. 1 (1977) — . — Prishtinë: Institut! i Kërkimeve Juridikte dhe Shogerore: Fakultetit Juridik të Universitetit the Pïishtinës dhe Shogata e Juristve të Kosovës. — 22 cm. Tri here ne vjet10. DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA: Jugoslovenski stručno-informativni list. — Br. 1 (1978) — . — SKRO Savremena administracija. — 47 cm11. FINANSIJE: časopis za teoriju i praksu iz oblasti finansija. — Br. 1 (1946) — . — Beograd: Savezni sekretarijat za finansije. — 23 cm. — Dvomesečno.12. ГЛАСНИК b. ПРИВРЕДА И ПРАВО13. ГЛАСНИК АДВОКАТСКЕ KOMOPE ВОЈВОДИНЕ: часопис за правну теорију и праксу. — Бр. 1 (1952) — , — Нови Сад: Адвокатска ко- мора Војводине. — 24 cm. — Месечно.14. ГЛАСНИК ДРУШТВА ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ ХРВАТСКЕ в. ПРИВРЕДА И ПРАВО.15. ГЛАСНИК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ. — Бр. 1 (1979) — . — Крагујевац: Правни факултет. — 24 cm. — Годишње.16. ГЛАСНИК ЗА ПРИВРЕДНО-ПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ в. ПРИВРЕДА И ПРАВО17. ГОДИШЊАК НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕ- СТВЕНА САМОЗАШТИТА. — Бр. 1 (1981) — . — Скопје: Факултет за без- бедност u општествена самозаштита. — 24 cm.18. ГОДИШЊАК НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИ- ТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА. — Бр. 1 (1975) — . — Скопје: ООЗТ Институт за социолошки и политичкоправни истражувања при Работ- ната организација: Факултет за правни и политички науки при Универ- зитетот „Кирил и Методиј”. — 24 cm.19. ГОДИШНИК НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА — Annuaire -de la Faculté de droit de Bitola. — Бр. 1 (1979) — . — Битола: Уни- всрзитет. 22 cm.20. ГОДИШНИК НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ — Annuaire de la Faculté de droit de Skopje. — Бр. 1 (1954) — . — Скопје: Уни- верзитет „Кирил и Методиј”, — 24 cm.21. ГОДИШНИК НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКО- ПЈЕ в. ГОДИШНИК НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ.22. GODIŠNJAK INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRI- VREDU. — Br. 1 (1963) — . — Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu. — 23 cm23. GODISNJAK PRAVNOG FAKULTETA U BANJALUCI. Br. 1 (1977) — . — Banjaluka: Univerzitet. — 23 cm826



АПФ, 1—4/1983 — Бнблиографија(стр. 788—835)24. GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U OSIJEKU. — Br. 1 (1979) — . — Osijek: Pravni fakultet. — 24 cm25. ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У CAPAJEBУ — Yearbook ol the Law Faculty of Sarajevo. — Бр. 1 (1953) — . — Сарајево: Правни факултет Упиверзигета. — 24 cm. — Нирилицом и латиницом.26. HRONIKA MEĐUNARODNIH DOGAĐAJA. — Br. 1 (1963) — . — Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu. — 28 cm. — Godišnje27. INFORMATOR: jugoslovenski instruktivno-informativni list za eko- nomska i pravna pitanja OOUR-a, DPZ-a, SIZ-ova i drugih samoupravnih organizacija. — Br. 1 (1953) — . — Zagreb: Informator. — 38 cm. — Dva- put nedeljno28. INSTRUKTOR: List za samoupravnu i pravnu praksu. — Br. 1 (1970) — . — Beograd: Centar za radničko samoupravljanje. — 30 cm. — Pelnaestodnevno29. IZBOR ČLANAKA IZ STRANIH ČASOPISA. — Br. 1 (1955) — . — Zagreb: Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske. — 24 cm30. JABHA УПРАВА в. ПРАВНИК (Љубљана)31. JUGOSLOVENSKA REVI1A ZA KRIMINOLOGIJU I KRIVICNO PRAVO. — Br. 1 (1963) — . — Beograd: Savez udruženja za krivično pravo i kriminologiju: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. — 24 cm. — Tromesećno.32. JUGOSLOVENSKA REVIJA ZA MEDUNARODNO PRAVO: Organ Jugoslovenskog udruženja za medunarodno pravo. — Br. 1 (1954) — . — Beograd: Jugoslovensko udruženje za medunarodno pravo. — 24 cm. — Četvo- romesečno33. KOMUNA: časopis za pitanja teorije i prakse komunalnih zajed- nica. — Br. 1 (1954) — . — Beograd: Stalna konferencija gradova. — 32 cm. — Mesečno34. КРИМИНАЛИСТИЧКА СЛУЖБА в. REVIJA ZA KRIMINALIS- TIKO IN KRIMINOLOGOJO35. ЉУДСКИ ПРАВНИК в. ПРАВНИК36. MEĐUNARODNA POLITIKA: politika, privreda, pravo, nauka, kul- tura. — Br. 1 (1950) — . — Beograd: Jugoslovenska stvamost. — 29 cm. Pet- naestodnevno37. MEĐUNARODNI PROBLEMI (časopis Instituta za medunarodnu politiku i privredu — International Problems / a Quarterly published by the Institute of International Politics and Economics — Meždunarondye pro- biemy / žurnal Instituta meždunarodnoj politiki i ekonomikii. — Br. 1 (1949) — . — Beograd: Institut za medunarodnu politiku i privredu. — 24 cm. Tromesečno38.МЕЂУНАРОДНИ РАДНИ ОДНОС в. УДРУЖЕНИ РАД39. НАРОДНА МИЛИЦИЈА в. 13. МАЈ40. НАРОДНИ ОДБОР в. ОПШТИНА4L NASA ZAKONITOST: časopis za pravnu teoriju i praksu. — Br. 1 (1947) — . — Zagreb: Savez društava pravnika Hrvatske: Udruženje za uprav- ne znanosti i praksu Hrvatske: Republički zavod za javnu upravu SR Hrvatske. — 23 cm. — Mesečno 827



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)42. НОВА АДМИНИСТРАЦИЈА в. РАДНА И ДРУШТВЕНА ЗАЈЕД- НИЦА43. ODVJETNIK: glasilo odvjetnika Hrvatske — Journal des avocats de Croatie. — Br. 1 (1927—1941). — N.S. Br. 1 (1951) — . — Zagreb: Odvjet- nička komora Hrvatske. — 24 cm. — Dvomesečno44. ОПШТИНА: часопис за теорију и праксу развоја општине. — Бр. 1 (1948) — . — Београд: Републички завод за јавну управу. — 23 cm. Двомесечно.45. OSIGURANJE: Hronika teorije, sudske prakse i zakonodavstva. — Br. 1 (1965) — . — Beograd: „Dunav” zajednica osiguranja imovine i lica. — 29 cm46. OSIGURANJE I PRIVREDA: časopis za teoriju i praksu osiguranja. — Br. 1 (1960) — . — Zagreb: Croatia zajednica osiguranja. — 24 cm. — Mesečno47. PENOLOGIJA: časopis Saveza udruženja za penologiju Jugoslavijc. — Br. 1 (1973) — . — Beograd: Savez udruženja za penologiju Jugoslavije. — 23 cm. — Šestomesečno48. PËRMBLEDHJE PUNIMESH / Fakulti juridik — Zbomik radova / Pravni fakultet. — Br. 1 (1962) — . — Prishtinë — Pristina: Fakulteti juridik -- Pravni fakultet. — 24 cm49. POMORSKI ZBORNIK DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE I UNAPRE- ĐENJE POMORSTVA JUGOSLAVIJE. — Br. 1 (1971) — . — Zadar: Društvo za proučavanje i unapredenje pomorstva Jugoslavije. — 24 cm50. PORESKI SAVETNIK: Casopis za praktičnu primenu propisa o porezima i doprinosima. — Br. 1 (1968) — . — Privredno-fmansijski zavod. —■ 24 cm. — Mesečno51. PRAVNA MISAO: časopis za pravnu teoriju i praksu — Jural Thought: publication for jural theory and practice. — Br. 1 (1969) — . — Sarajevo: Republički zavod za javnu upravu SR Bosne i Hercegovine. — 23 cm. — Dvomesečno52. ПРАВНА МИСЛА: Списание за правни и општествени праша- ња. — Бр. 1 (1950) — . — Скопје: Сојузот на здруженијата на правниците на Македонија. — 23 cm. — Двомесечно.53. PRAVNE SVESKE: časopis za pravnu i društvenu problematiku u oblasti zdravstva, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite. — Br. 1 (1969) — . — Beograd: Udruženje pravnika socijalno zdravstvene delatnosti SR Sr- bije.-— 20 cm54. ПРАВНИ ЗБОРНИК: часопис за правна и друштвена питања. — Бр. 1 (1933—1940, 1960) — . — Титоград: Удружење правника СР Црне Горе. — 23 cm. — Тромесечно.55. PRAVNI ŽIVOT. — Br. 1 (1952) — . — Beograd: Savez pravnika SR Srbije. — 24 cm. — Mesečno56. PRAVNIK: revija za pravno teorijo in prakso. — Br. 1 (1946) — . — Ljubljana: Zveza društev pravnikov SR Slovenije. — 23 cm57. PREGLED v. PRAVNA MISLA58. PREGLED PRAVA ZEMALJA U RAZVOJU. — Br. 1 (1977) — . — Beograd: Institut za uporedno pravo. — 29 cm. — (Serija I)828



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)59. PREGLED ZAKONODAVSTVA U STRANIM DRŽAVAMA. — Br. 1 (1958) — . — Beograd: Institut za uporedno pravo. — 28 cm. (Serija G). — Tromeseéno60. PRINOSI ZA POREDBENO PROUČAVANJE PRAVA I MEĐUNA- RODNO PRIVATNO PRAVO — / Contributions aux études de droit comparé et de droit international privé / . — No 1 (1968) — . — Zagreb: Pravni fa- kultet Sveučilišta: Institut za međunarodno pravo i međunarodne odnose. — 23 cm61. PRIRUČNIK ZA STRUČNO OBRAZOVANJE SLUŽBENIKA UNU- TRAŠNJIH POSLOVA. — Br. 1 (1953) — . — Zagreb: Republički sekretari- jat za unutrašnje poslove SR Hrvatske. — 24 cm. — Mesečno62. PRIVREDA I PRAVO: éasopis za privredno pravnu teoriju i prak- su. — Br. 1 (1962) — . — Zagreb: Savez organizacija pravnika u privredi Jugoslavije. —■ 24. cm. Mesečno63. PRIVREDNO PRAVNI PRIRUČNIK za pravnu, opštu i kadrovsku službu orcanizacija udruženog rada. — Br. 1 (1963) — . — Beograd: „Pri- vredno-pravni priručnik”. — 24 cm. — Mesečno64. RAD I PRAVO: éasopis za pitanja prava iz radnih odnosa u uslo- vima samoupravljanja. — Br. 1 (1968) — . — Beograd: Udruženje za istra- živanja normativne delatnosti. — 24 cm. — Dvomesečno65. RADNA I DRUŠTVENA ZAJEDNICA: časopis za društvenu iz- gradnju i praksu. — Br. 1 (1953) — . —- Beograd: Savezni zavod za javnu upravu. — 24 cm. — Meseéno66. RADNI ODNOSI I SAMOUPRAVLJANJE: Meseéni éasopis. — Br. 1 (1970) — . — Beograd: Radna organizacija Dragan Srnié. — 28 cm67. RADNIČKO SAMOUPRAVLJANIE: Priruénik za samoupravnu praksu. Br. 1 (1977) — . — Centar za radniéko samoupravljanje. — 23 cm68. REVIJA RADA: éasopis za pitanja iz oblasti udruženog rada (samoupravljanje, radni odnosi, raspodeia sredstava za lične dohotke, zaštita na radu, zapošljavanje, struéno osposobljavanje) u zakonodavstvu i praksi. — Br. 1 (1971) — . — Niš: Institut za dokumerttaciju zaštite na radu, — 24 cm. — Meseéno69. REVIJA ZA KRIMINALISTIKO IN KRIMINOLOGIJO. — Št. 1 (1950) — . — Ljubljana: Republiéki sekretarijat za notranje zadeve SR Slo- venije. — 28 cm. — Tromeseéno70. SAMOUPRAVLJAČKA ISKUSTVA: éasopis za teoriju i praksu so- cijalistiékog samoupravljanja. — Br. 1 (1967) — . — Kragujevac: Klub samo- bpravljaéa: Radniéki univerzitet „Crveni barjak". — 24 cm71. SAMOUPRAVLJANJE: éasopis za teoriju i praksu socijalistiékog samoupravljanja. — Br. 1 (1973) — . — Beograd: NIGRO Privredni pre- gled. — 24 cm. — Meseéno72. САМОУПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА в. УПРАВЉА- ЊЕ ДРУШТВЕНИМ ПОСЛОВИМА73. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA: jugoslovenski éasopis za društveno ekonomska pitanja i praksu samoupravnih interesnih zajed- nica. — Br. 1 (1975) — . — Beograd: Zavod za savremenu organizaciju po- slovanja. — 28 cm. — Meseéno74. SAMOUPRAVNA PRAKSA: list za privredna i pravna pitanja organizacija udruženog rada. — Br. 1 (1966) — . — Beograd: IŠKRO „Savreme- na administracija”. — 47 cm. — Nedeîjno 829



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)75. SAMOUPRAVNO PRAVO. — Br. 1 (1974) — . — Beograd: Institut društvenih nauka: Ekonomika. — 22 cm76. SOCIJALNA POLITIKA: revija za socijalno-ekonomska pitanja. — Br. 1 (1951) — . — Beograd: Jugoslovenska konferencija za socijalne de- latnosti. — 28 cm77. SP: SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA za organizacije udruženog ra- da, SGZ i radne zajednice: stalne tematske publikacije. -— Br. 1 (1982) — . — Beograd: ISKRO „Savremena administracija”. — 28 cm. — Tromesečno78. SPD: SPOLJNOPOLITIČKA DOKUMENTACIJA. — Br. 1 (1949) — . — Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu OOUR za naučnu dokumentaciju i informacije. — 28. cm. — Dvomesečno79. STRANI PRAVNI ŽIVOT: teorija, zakonodavstvo, praksa. — Br. 1 (1956) — . — Beograd: Institut za upravno pravo. — 24 cm. — (Serija D)80. SUDSKA PRAKSA: jugoslovenski stručno-informativni mesečni ča- sopis. — Br. 1 (1981) — . — Beograd: Novinsko izdavačka radna organiza- cija Poslovna politika. — 28 cm81. ТРАНСПОРТ в. УНУТРАШЊИ И МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ82. 13. МАЈ: časopis za pitanja bezbednosti i društvene samozaštite. — Br. 1 (1948) — . — Beograd: Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove. — 24 cm. — Dvomesečno83. UDRUŽENI RAD: jugoslovenski stručni časopis za pitanja iz medu- sobnih odnosa u udruženom radu. — Br. 1 (1968) — . — Zagreb: Centar za informacije i publicitet. — 28 cm. — Dvomesečno84. UNUTRAŠNJI I MEĐUNARODNI TRANSPORT: mesečni časopis za saobraćaj, veze i špediciju. — Br. 1 (1955) — . — Beograd: Jugoslavijapublik. — 29 cm85. UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA. — Br. 1 (1958) — . — Zagreb: Zavod za pomorsko pravo i ekonomiku pomorstva Istraživačkog centra JAZU. — 28 cm86. UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM POSLOVIMA: časopis za pitanja dr- žavne uprave i društvenih službi. — Br. 1 (1965) — . — Beograd: Savezni zavod za javnu upravu. —87. УСТАВНОСТ И ЗАКОНИТОСТ y остваривању самоуправљања — Бр. 1 (1972) — . — Београд: Уставни суд Србије: Суд удруженог рада Србије. — 23 cm. — Тромесечно.88. VARNOST: glasilo organov za notranje zadeve. — Br. 1 (1972) — . — Ljubljana: Republiški sekretarijat za notranje zadeve SR Slovenije. — 24 cm. — Mesečno89. VESTNIK INSTITUTA ZA JAVNO UPRAVO. — St. 1 (1961) — . — Ljubljana: Institut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. — 29 cm. — Tromesečno90. VESTNIK INSTITUTA ZA JAVNO UPRAVO IN DELOVNA RAZ- MERJA v. VESTNIK INSTITUTA ZA JAVNO UPRAVO91. VJESNIK JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA POMORSKO PRAVO. — Br. 1 (1955) — . — Zagreb: Jugoslovensko Udruženje za pomorsko pravo. — 28 cm830



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)92. YUGOSLAV LAW — DROIT YOUGOSLAVE. — No 1 (1974) — . — Beograd: Union of Jurist’s Associations of Yugoslavia: Institut de Droit Comparé. — 25 cm. — Tri puta godišnje. — Tekstovi na engleskom i francuskom jeziku93. ZAJEDNICA: list za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstvenu zaštitu i zdravstvo, socijalnu i dječiju zaštitu i dodatak na djecu u BiH. — Br. 1 (1965) — . — Sarajevo: NIRO Zajednica. — 39 cm. — Petnaestodnevno94. ЗАШТИТА B. БЕЗБЕДНОСТ (Скопје)95. ZBORNIK INSTITUTA ZA KRIMINOLOSKA I SOCIOLOSKA ISTRA- ŽIVANJA. — Br. 1 (1972) — . — Beograd: Institut za kriminološka i socijalna istraživanja. 24 cm96. ЗБОРНИК ПРАВНО ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИ- НИ b. PERMBLEDHJE PUNIMESH97. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITET „VELJKO VLA- HOVIĆ” U Titogradu. — Br. 1 (1976) — . — Titograd: Pravni fakultet. — 24 cm98. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U MOSTARU — Recueil de travaux de la Faculté de droit de Mostar. — Br. 1 (1979) — . — Mostar: Uni- verzitet „Džemal Bijedić”. — 24 cm99. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U RIJECI. — Br. 1 (1981) — . — Rijeka: Pravni fakultet. — 24 cm100. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU. — Br. 1 (1948) — . — Zagreb: Pravni fakultet. — 24 cm101. ZBORNIK RADOVA /Pravni fakultet u Novom Sadu — Recueil des dravaux/ Faculté de droit de Novi Sad. — Br. 1 (1966) — . — Novi Sad: Pravni fakultet. — 24 cm. — Godišnje102. ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА Y HH1DУ в. ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У HHIIIY103. ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U NIŠU. — Br. 1 (1962) — . — Niš: Pravni fakultet. — 23 cm104. ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU. — Br. 1 (1963) — . — Split: Pravni fakultet. — 24 cm105. ZBORNIK SUDSKE PRAKSE. — Br. 1 (1971) — . — Beograd: Ustavni sud Srbije, Ustavni sud Vojvodine, Vrhovni sud Kosova, Viši priv- redni sud Srbije, Sud udruženog rada Srbije, Sud udruženog rada Vojvodine, Sud udruženog rada Kosova, Republićki zavod za javnu upavu. — 23 cm 106. ZBORNIK VISE UPRAVNE SKOLE U ZAGREBU. — Br. 1 (1972) — . — Zagreb: Viša upravna škola. — 24 cm107. ЗБОРНИК 3A TEOPHJУ ПРАВА. — Св. 1 (1978) — . — Београд: Српска академија наука и уметности. — 24 cm.108. ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV. — Br. 1 (1920) — . — Ljubljana: Pravna fapulteta Univerze. — 23 cm109. ZBIRKA ČLANAKA O UPOREDNOM PRAVU. — Sv. 1 (1958) — — Beograd: Institut za uporedno pravo. — 30 cm. — (Serija F)
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АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788-835)РЕТРОСПЕКТИВА БИБЛИОГРАФИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРАВНИХ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА1. АЛМАНАХ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА КРАЉЕВИНЕ СХС. — Бео- град, Удружење правника, 1920.2. ANNUAIRE DE L’ASSOCIATION YOUGOSLAVE DE DROIT INTERNATIONAL. — Beograd, Udruženje za međunarodno pravo, 1931, 1934, 19.373. БРАНИЧ. Орган Адвокатских комора у Београду и Скопју. — Београд, 1887—1889, 1897—1901, 1903—1906, 1925—1941.4. БУДУННОСТ. Лист за политику и народну привреду, просвету и право. — Београд, Урош Кнежевић, 1873—1875.5. DOMAĆE PRAVO. Zagreb, 19266. DRUŠTVENI ŽIVOT. Časopis za politiku, ekonomiju, zakonodavstvo i socijalne nauke. — Novi Sad, dr Mirko Kosić, 19307. FININCIJSKI ARHIV. — Zagreb, dr Zlatko Herkov, 1931—19418. FINANSIJSKI GLASNIK. Informativni časopis za finansijsko zakonodavstvo. — Beograd, V. J. Gué, 1939—19419. ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД. Лист за финасијска збивања и фи- нансијску службу. — Београд, Орган Министарства финансија, 1899—1904.10. ГЛАС ПРАВА, СУДСТВА И АДМИНИСТРАЦИЈЕ. — Београд, Ми- лан Ст. Марковић, 1902—1905.11. GLASNIK ADVOKATSKE KOMORE U NOVOM SADU. — Novi Sad, 1928—193812. ГЛАСНИК АДВОКАТСКЕ KOMOPE 3A БАНАТ, БАЧКУ И БАРА- ЊУ b. ГЛАСНИК АДВОКАТСКЕ KOMOPE У HOBOM САДУ13. ГОДИШЊАК ДРУШТВА 3A УПОРЕДНО ПРАВО. — Београд, Друштво за упоредно право, 1938.14. GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. — Zagreb, 1939/194015. ГОВОРНИЦА. Лист за политику и право. — Београд, Стојан Живковић, 1870.. 16. GRADSKA OPŠTINA. GRADSKA OPĆINA, MESNA OBČINA. Stru- čni list Saveza gradova Kraljevine Jugoslavije. — Beograd, 1937—194117. HRVATSKI PRAVNIK. List za pouku narodu u svim pravnim gra- nama. — Zagreb, dr Stjepan Ortner, 1905—191218. ISTORIJSKO-PRAVNI ZBORNIK. Organ Opšteg seminara za isto- riju države i prava. —■ Sarajevo, Pravni fakultet, 1949—195019. JUGOSLOVENSKA ADVOKATURA. Organ Saveza advokatskih ko- mora Jugoslavije. — Beograd, 1954—197220. KRIMINAL. Revija za kriminalnu znanost i praksu. — Zagreb, Valent Klanjčić, 1931—193521. КРИВИЧНА ХРОНИКА. Лист за криминалистику. — Београд, Д. М, Спосић, 1902.832



АПФ, 1—4/1983 — Библиографија(стр. 788—835)22. МЕСЕЧНИК ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУБЕ И АДМИНИ- СТРАЦИЈУ. — Београд, Геца Кон, 1924.23. MIROVINSKO OSIGURANJÈ. Vjesnik Mirovinskog zavoda za na- mještenike u Zagrebu. — Zagreb, 194024. MJESEČNIK. Glasilo Hrvatskog pravničkoga društva. — Zagreb, 1875—1916, 1919—194525. MOJ SVETOVALEC. — Murska Sobota, Društvo pravnikov L. R. S Podružnica za Pomurje, 1960—196226. NARODNA DRŽAVA. Mesečnik za pitanja državne uprave i privre- đe. —■ Beograd, Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti vlade FNRJ, 1946—195227. NARODNA UPRAVA. časopis za pitanja izgradnje narodne vlasti. Sarajevo, Sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju Izvršnog vijeća NR BiH, 1950—196828. NARODNA VLAST. časopis za pitanja izgradnje narodne vlasti i državne uprave. — Zagreb, Odjel za zakonodavstvo i organizaciju državne uprave Predsjedništva vlade NRH, 1948—194930. НАРОДНА ВЛАСТ. Списание no прашања од изградбата на на- родната власт. — Скопје, Саветот за законодавство и изградба на народ- ната в влас и Владата на HP Македонија, 1950.31. НАРОДНИ ПРАВНИК. Часопис за правно просвећивање. — Бео- град, Савез службеника правосудних и управних службеника, 1946—1950.32. NARODNI TUŽILAC. časopis za pravno prosvećivanje. — Zagreb, 1945—194633. NASA PRAKSA. Časopis PSUPAP Vojvodine. — Novi Sad, Pokra- jinski sekretarijat za unutrašnje poslove AP Vojvodine, 1960—196334. THE NEW YUGOSLAV LAW. Bulletin on Law and Legislation in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. — Beograd, The Union of Jurists’ Association of Yugoslavia, 1950—1966. Casopis je izlazio i na fran- cuskom jeziku35. NOVI PRAVNIK. List za pravo i državoslovlje. — Sisak, 187136. OBČINAR. Tjednik za upravu i javnu sigumost. — Zagreb, ing. Granitz, 1882—189137. ОПШТИНСКИ ГЛАСНИК. Месечни часопис за самоуправне оп- штине y Краљевини СХС. — Београд, Геца Кон, 1922—1926.38. ПОЛИЦИЈА. Часопис за управну, полицијску, судску и самоу- правну праксу. — Београд, Васа Лазаревић, 1910—1914, 1919—1940.39. ПОРОТА. Лист за правне и државне науке. — Београд, Милан Ст. Марковић, 1880—1882.40. ПОРОТНИК. Гласник кривичних догађаја и суђења. — Београд, Милан Ст. Марковић, 1898.41. ПРАВДА. Лист за све гране правних наука. — Београд, Д. Но- ваковић, С. Антић и Ј. Кнежевић, 1869—1870.42. ПРАВДА. Лист за политику, економију и право. — Београд, Урош Кнежевић, 1872.53 АНАЛИ 833
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