
Факултетска хроника

ИЗБОРИ РУКОВОДИЛАЦА ФАКУЛТЕТА И ФАКУЛТЕТСКИХ ТЕЛА И ОРГАНА У 1983. ГОДИНИIHa XII седници Савета Правног факултета y Београду y проши- реном саставу од 20. јуна 1983. године, на предлог кандидационе комиси- је, за декана Факултета за школске 1983/84 и 1984/85. године именован je др Владимир Јовановић, редовни професор a за продекане др Буди- 
мир Кошутић, ванредни професор и др Светислав Таборши, доцент, a на XIII седници од 3. октобра 1983. године за студента продекана за исти период именован je Бранко Кртинић, студент последипломских студија. IIHa XIII седници Савета Правног факултета y проширеном саста- ву за председавајућег Савета изабран je Предраг ‘Глигорић, председник Комисије за општенародну одбрану и друштвену самозаштиту Скуп- штине СР Србије.Ha II Седници Савета Правног факултета y Београду од 3. октоб- ра 1983. за председаика Савета изабран je др Миодраг Орлић, ванредни професор. IIIHa XXIV седници Наставно-научног већа Правног факултета у Београду од 24. октобра 1983. године за председника Већа изабран je 
др Влајко Брајић, редовни професор.IVHa XII седници Савета Факултета од 14. децембра 1983. године за управника Одељења y Титовом Ужицу изабран je др Љубиша Лазаревић, редовни професор. VHa IX седници Већа последапломских студија од 20. децембра 1983. године за председника Већа изабран je др Слободан Цepoвuћ, ре- довни професор. VIУ току 1983. године изабрани су следећи шефови катедара:1.др Јелена Данпловић, редовни професор за шефа Катедре за правну историју,2.др Мирослав Ђорћевић, редовни професор, за шефа Катедре за кривичне науке,3.др Радослав Стојановић, ваиредни професор, за шефа Катедре за међународно право и међународне односе.На основу раније извршених избора шефови осталих катедара су: редовни професор др Војислав Симовић (Катедра за политичке науке), редовни професор др Иван Максимовић (Катедра за друштвено-економ- ске науке), редовни професор др Зоран Антонијевић (Катедра за гра- ђанско право), и редовни професор др Мирослав Печујлић (Катедра за социјологију права).1136



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136— 1146)VIIHa XII седници Савета Факултета од 14. децембра 1983. године изабрани су:1. редовни професор др Марко Младеновић за управника Инсти- тута за правне и друштвенс науке Правног факултета y Београду,2. редовни професор др Обрен Станковић, за главног и одговорног уредника часописа „Анали Правног факултета y Београду”,3. ванредни професор др Радослав Стојановић, за управника Цен- тра за документацију и публикације Правног факултета.VIIIHa I седници Савета Правног факултета у Београду y прошире- ном саставу од 23. децембра 1983. године, на предлог Наставно-научног већа именовани су:1. редовни професор др Мирослав Ђорђевић, за председника На- ставни комисије,2. редовни професор др Љубица Кандић, за председника Кадров- ске комисије,3. редовни профссор др Радомир Ђуровић, за председника Коми- сије за реформу,4. редовни професор др Мирослав Печујлић, за председника Ко- мисије за марксистичко образовање,5. редовни професор др Михаило Аћимовић, за председника Ко- мисије за студентске молбе и жалбе,6. редовни професор др Војислав Симовић, за председника Коми- сије за одликовање и јавна признања,7. редовни професор др Зоран Актонијевић, за председника Ко- мисије за инвестиције,8. редовни професор др Живојин Алексић, за председника Коми- сија за сарадњу са привредом и другим организацијама,9. редовни професор др Верољуб Рајовић, за председника Коми- сије за материјална питања студената,10. ванредни професор др Југослав Станковић, за председника Ко- мисије за ванредне студије,11. доцент др Весна Ракић-Водинелић, за председника Комисије за статут.На допунским изборима одржаним 23. октобра 1983. године за председника Дисциплинске комисије изабран je редовии професор др 
Милица Златић.ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ У 1983. ГОДИНИСавет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на VIII седници од 10. јануара 1983. године на предлог Наставно- научног Већа факултета, изабрао je:1. Олгу Поповић, асистента-приправника, поново за асистента-при- правника за предмет Историја државе и права народа Југославије;2. мр Владимира. Водинелића,. асистента, поново за асистента за предмет Грађанско право;3. Данила Басту, асистента- истраживача за научног сарадника y Институту за правне и друштвене науке — Одељење за политичке науке Правног факултета Универзитета y Београду;4. др Весну Ракић, асистеита, за доцента за предмет Грађанско процесно право;5. Десангсу Куртовић, вишег предавача, поново за вишег предава- ча за предмет Енглески језик;6. др Павла Ристића, ванредног професора, поново за ванредног професора за предмет Друштвено политички систем; 1137



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136 — 1146)7. мр Радмилу Васић, асистента-приправника, за асистента за пред- мет Увод y право;8.др Душана Јаковљевића, доцеита. за ванредног професора за пред- мет Кривично право.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на X седници од 3. марта 1983. године на предлог Наставно- научног већа, изабрао je:1.др Владету Станковића, доцента за ванредног професора за пред- мет Привредни систем Југославије;2. мр Зорана Миловановића, асистента-приправника, за асистента за предмет Криминалистика;3. мр Зорана Томића, аоистента-приправника, за асистента за пред- мет Управно право;4. мр. Драгана Митровића, асистента-приправника, за асистента за предмет Увод у право.Савет Правног факултета Универзитета y Београду у проширеном саставу на XI седници од 31. маја 1983. године на предлог Наставно- -научног већа, изабрао je:1.др Војина Димитријевића, ванредног професора за редовног професора за предмет Међународно јавно право и Међународни односи;2.др Милицу Златић, ванредног професора, за редовног професо- ра за предмет Кривично процесно право;3.др Миленка Kpehy, доцента, поново за доцента за предмет Ме- ђународно јавно право;4.др Боривоја Шундерића, асистента, за доцента за предмет Рад- но право са Основама социјологије рада;5. Жику Бујуклића, асистента-приправника, поново за асистента- приправника за предмет Римско право;6. мр Марију Драшкић, асистента-приправника, за асистента за предмет Породично право са Основама Социјологије породице;7. мр Слободанку Heдовић, асистента-приправника, за асистента за предмет Социјална политика и социјални развој;8.др Емилију ВукаДин, асистента за доцента за предмет Економ- ска политика Југославије и9.др Михаила Лукића саветника РСУП-а y пензији и ванредног професора за редовног професора за предмет Правна медицина.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на XII седници од 20. јуна 1983. године на предлог Наставно- научног већа, изабрао je:1. мр Љиљану Радуловић, асистента, поново за асистента за пред- мет Кривично право;2. др Драгољуба Атанацковића, ванредног професора, за редов- ног професора за предмет Кривично право;Савет Правног факултета Универзитета y Београду y прошире- ном саставу на XIII седници од 3. октобра 1983. године на предлог Наставно-научног већа, изабрао je:1.др Златију Букић-Вељовић, ванредног професора, поново за ван- редног професора за предмет Уставно право;2.др Драгутина Шошкића, ванредног професора, поново за ван- редног професора за предмет Политичка економија;3.др 3aгорку Јекић, доцента, за ванредног професора за предмет Кривично процесно право;4.др Весну Бесаровић, доцента, поново за доцента за предмет Организације удруженог рада и Ауторско право и право индустријске својине;5. мр Оливера Антића, асистента, поново за асистента за предмет Наследно право;1138



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136 — 1146)6. мр Драгољуба Поповића, асистента, поново за асистента за пр- едмет Општа историја државе и права;7. мр Оливеру Егић, асистента-приправника за асистента за пред- мет Уставно право и8. мр Драгицу Вујадиновић-Милинковић, асистента-приправника, за асистента за предмет Марксизам и савремено друштво.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на I седници од 21. децембра 1983. године на предлог Настав- но-научног већа, изабрао je:1. др Стевана Врачара, ванредног професора, за редовног профе- сора за предмет Увод y Право и2. др Влајка Брајића, ванредног професора, за редовног професо- ра за предмет Радно право са Ооновама социологијр рада.ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 1983. ГОДИНИ
Душан Николиш, стручии сарадник у Институту за међународну политику и привреду: „Политика САД према несврстаним земљама и земљама y развоју" — одбранио 23. 02. 1983.
Предраг Јовановић, асистент Правног факултета y Новом Саду: „Заонивање радног односа y условима друштвене овојине и самоуправ- љања” — одбранио 3. 02. 1983.
Stanko Nick, заменик начелника Управе за несврстаност: „Спо- рови међу несврстаним земљама и њихово решавање мирним путем” — одбранио 26. 02. 1983.
Маринко Учур, саветник и заменик директора СОУР-а: „Удружене пројектне организације y Ријеци’’ — одбранио 17. 03. 1983.
Славко Лукић, асистент Правног факултета y Титограду: „Прин- цип уставности y уставном систему СФРЈ” — одбранио 18. 03. 1983.
Мухамед Фофана, „Мирно решавање спорова на основу Повеље Организације афричког јединства” — одбранио 31. 05. 1983.Угљеша Звекић, истраживач y Инст. за дриминолошка и социо- лошка истраживања: „Професија судија” — одбранио 15. 06. 1983.
Мирослав Игњатовић, правник y „Јутопшеду”: „Уговорна одга- ворност шпедитера y југословенском и упоредном праву” — одбранио 16. 06. 1983.
Оливер Антић, асистент Правног факултета y Београду: „Слобода завештања и нужни део” — одбранио 27. 06. 1983.
Драган Милков, асистент правног факултета y Новом Саду: „По- јам управног акта” — одбранио 7. 06. 1983.
Предраг Скорупан, председник Комитета за привреду и финансије Скупштпине општине Врачар: „Рад који ce не оматра радним односом” — одбранио 30. 06. 1983.
Ковиљка. Романић, члан Извршног савета Скупштине града: „Са- моуправно интересно организовање — теорија и пракса” — одбранила 9. 09. 1983.
Млађен Костић, правни саветник y „Геоинституту’’ y Београду: „Основни елементи друштвене самозаштите y нашем самоуправном социјалистичком друштву" — одбранио 26. 09. 1983.
Милош Бабић, асистент Правног факултета y Титограду: „Крајња нужда у кривичном праву” — одбраиио 14. 10. 1983.
Крунослав Шуто, млађи ваучни истраживач y Институту за јавне финанције y Загребу: „Могућност примјене и кориштења финансијоког инструментаријума у политици запослености и запошљавања” — одбра- нио 25. 10. 1983.
Добривоје. Којић, ген. директор „Србијатранспорт”: „Економско- финансијски положај јавног друмског саобраћаја у привреди Југосла- вије” — одбранио 7. 11.1983.
Станко Бејатовић, шеф правне, кадровске и опште службе y ГП „Тунелоградња”: „Јавна осуда — (настанак, системи и садашње стање, с нарочитим освртом на југословенско, кривично законодавство)” — од- бранио 11. 11. 1983. 1139



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136— 1146)'
Мирослав Милошевић, асистент Правног факултета y Београду: ,.Римска земљишна својина y класичиом и посткласичном праву” — одбранио 26. 12. 1983.
Миодраг Трифуновић, професор Више школе унутрашњих послова y Београду: „Основни елементи превенције криминалитета са посебним освртом на праксу наше земље" — одбранио 26. 12. 1983.
Богољуб Милосављевић, самостални саветник за питања друштве- но-политичког система y Републичком заводу за јавну управу СР Ср- бије: „Савремене тенденције y развоју међународног речног права” — одбранио 28. 12. 1983.
Миомир Пантовић, судија Суда удруженог рада y Београду: ,,При- мена одредаба Закона о парничном поступку пред судовима удруженог рада" — одбранио 28. 12. 1983.ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ У 1983. ГОДИНИ
Cpha Божовић, асистент на Правном факултету y Титограду: ..Функције буџета y социјалистичком самоуправном друштву” — од- бранио 4. 01. 1983.
Драгор Хибер, асистент Правног факултета y Београду: „Преста- лак. станарског права” — одбранио 5. 01. 1983.
Љиљана Асановић, асистент Правног факултета y Титограду: „На- следноправни, положај усвојеника y позитивиом праву СФРЈ" — од- бранила 16. 02. 1983.
Вилотије РанБеловић, референт на пословима стручног и општег образовања кадрова РТБ Бор: „Француска компанија и борски рудник до 1918 године” — одбранио 18. 02. 1983.
Владимир Таминџић, судија привредног суда y Панчеву: „Из- вршење на имовини основне организације удруженог рада”
Јасна Пак, правник у ЗОИЛ „Дунав”: „Ооигурање нуклеарних ризика” — одбранила 9. 03. 1983. године.
Зорица Мршевић, асистент-истраживач y Институту за кримино- лошка и социолошка истраживања y Београду: „Главни претрес y ју- гословенском кривичном поступку”
Владимир Ортаковски, правник y Републичком комитету за ме- ђународне односе y Скопљу: „Корени и фактори грађанског рата у Либану” — одбранио 28. 03. 1983.
Марко Миоч, правник у Царинарници-Копривница: „Експроприја- ција y југословенском праву” — одбранио 31. 03. 1983.
Слободан Смиљанић, судија Општинског суда y Шапцу: „Кривич- нo дело угрожавања јавног саобраћаја услед омамљености” — одбра- нио 1. 04. 1983.
Драгана Кнежевић-Поповић, асистент Правног факултета y Сара- јеву: „Порекло и домашај правила „Impossibilium nulla obligatio est" y римском праву” — одбранила 1. 04. 1983.
Тихомир Тасић, незапослен: „Монетарна политика као фактор ос- тваривања циљева економске политике” — одбранио 18. 05. 1983.
Жарко Лекић, руководилац финансија y Сложеној организацији удруженог рада „Титови рудници угља” y Тузли: „Равномјеран размје- штај индустрије као услов бржег привредног развоја Југославије” — одбранио 19. 05. 1983.
Милош Милошевић, саветник y Центру за економику Заједнице здравствених организација СР Србије: „Самоуправно организовање удру- женог рада y здравственој делатности” — одбранио 20. 05. 1983.
Биљана Ђуричин асистент Правног факултета у Титограду: „Ути- цај кривичне пресуде на парнични поступак” — одбранила 24. 05. 1983.
Марица Јерговић, координатор Групе за послове виших облика привредне сурадње с иноземством y Радној организацији „Развој”: „Трансфер и прнмјена иноземне технологије y СФРЈ с посебним освр- том на стројоградњу” — одбранила 27. 05. 1983.1140
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Томислав Ђорђевић, потпуковник ЈНА на служби y Команди вој- нопоморске области y Сплиту: „Границе суверености обалне државе y светлу треће конференције о праву мора и подморја” — одбранио 27. 05. 1983.
Милан Поповић, асистент Правног факултета y Титограду: „Ин- тереона и политичка артикулација југословенског друштва” — одбра- нио 30. 05. 1983.
Владимир Докић, руководилац радне заједнице „Електрокрајина”, Бања Лука: „Стицање дохотка електропривредних организација учеш- ћем y заједничком приходу са посебним освртом на електропривреду БиХ” — одбранио 1. 06. 1983.
Драган Вучковић, асистент Правног факултета y Титограду: „Од- нос основних економских и правиих појмова" — одбранио 9. 06. 1983.
Живко Лазић, правник из Тополе: „Морал и право y самоуправ- ном социјализму” — одбранио 13. 06. 1983.
Часлав Пејовић, асистент Правног факултета y Титограду: „Вре- ме укрцаја код уговора о превозу ствари бродом” — одбранио 13. 06. 1983.
Драган Росандић, незапослени правник: „Слободне царинске зоне са посебним освртом на зону y луци Бар” — одбранио 14. 06. 1983.
Светпслав Вуковић, дипломирани правник „Хемпро": „Инокосни по- словодни орган организације удруженог рада" — одбранио 15. 06. 1983.
Владимир Михајловски, . виши судски саветник y Управном оде- љењу Савезног суда: „Девизна контрола — правни аспекти” — одбра- нио 1б. 06. 1983.
Слободан Сворцан, судија Ошптинског суда у Краљеву: „Предмет уговора” — одбранио 17. 06. 1983.
Маргита Максимовић, правник, ВП 1144 Бгд.: „Привремено запош- љавање наших грађана y иностранству — проблеми и политика њиховог повратка" — одбранила 28. 06. 1983.
Зоран Жижић, незапослени правник: „Зеленашки уговори” — од- бранио 28. 06. 1983.
Небојша Шаркић, судија IV општинског суда y Београду: „За- штита права радника пред судом удруженог рада” — одбранио 29. 06. 1983.
Душан Наваковић, судија Окружног суда y Београду. Уговор о о трговинском посредовању y унутрашњем промету робе и услуга y праву СФРЈ” — одбранио 29. 06. 1983.
Љиљана Јоеановић, незапослена: Узроци приближавања краљеви- не Југославије силама осовине за време владе Милана Стојадиновића” — одбранила 5. 07. 1983.
Петар Ножинић, секретар предузећа за Инжењеринг и пројекто- вања „Крагујевац” y Крагујевцу: ,.Саизвршилаштво” — одбранио 8. 07. 1983.
Благоје Јовановић, економиста и привредни руководилац y сло- женој организацији лесковачке тестилне индустрије „Леокотекс", Ле- сковац: „Утицај ииструмената спољнотрговинске и девизне политике на услове привређивања y текстилној индустрији” — одбранио 17. 10. 1983.
Марија Савеска, асистент Правног факултета y Новом Саду: „Поступак y споровима мале вредиости” — одбранила 19.10. 1983.
Владислав Вељковић, самостални референт увоза y СОУР-у ФАП Фамос: ,.Улога и значај царина y југословенском фискалиом систему” — одбранио 24. 10. 1983. године.
Радомир Милошевић, ..Превоз путника и пртљага бродом” — од- бранио 27. 10. 1983.
Неџад Башић, руководилац Радне заједнице „Ангропромет” y Ни- шу: „Право народа на самоопредељење и југословенски федерализам” — одбранио 18. 11. 1983.
Љубомир Зовко, асистент Правног факултета y Мостару: „Опо- разум Цветковић —Мачек и Херцеговина” — одбраниб 24. 11. 1983.
Мелита Дундић, асистент Правног факултета y Новом Саду: „По- јам права y савременој југословенској теорији права” — одбранила 6. 12. 1983, 1141
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Агнеш Картаг-Одри, асистент Правног факултета y Новом Саду: „Схватање појма права y делима Имре Сабоа" — одбранила 6. 12. 1983. године.
Јово Греговић, незапослени политиколог: ..Епиконтинентални по- јас” — одбранио 6. 12. 1983. године.
Нада Маровић, незапослени правник: „Етиологија малолетничке деликвенције” — одбранила 8. 12. 1983.
Милорад Ивовић, асистент Правног факултета y Титограду: ,,Оби- чај као извор права у правном систему СФРЈ са посебним освртом на право y Црној Гори” — одбранио 9. 12. 1983.
Владан Јолџић, асистент-истраживач y Институту за криминоло- шка и социолошка истраживања y Београду: ,,Обим и структура кри- миналитета y СР Србији y периоду 1970-1979. године" — одбранио 23. 12. 1983.
Божидар Жунић, правник y Удруженој банци y Новом Саду: „Оцене доказа изведених пред парничним судом" — одбранио 26. 12. 1983.
Миленко Бановић, економиста y ЈАТ-у: „Институционални и прав- ни оквири међународног удружења за ваздушни саобраћај (ИАТА)” — одбранио 29. 12, 1983.
Предраг Вукасовић, незапослени правник: „Еволуција појма су- верености и проблем интервенције" — одбранио 29. 12. 1983.НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУЗа најбоље урађене темате поводом Дана Републике 29. новембра y школсхој 1982/83. година награђена je првом наградом y износу од 5.000 динара Соња Ивошевић, студент последипломских студија Прав- ног факултета у Београду, за рад под насловом „Међусобни односи органа управе различитих друштвено-политичких заједница”; другом наградом од 3.000 динара награђен je Бранко Кртинић, студент IV го- дине Правног факултета y Београду, за рад под насловом „Значај прав- носнажности пресуде y парничном поступку”.За најбоље урађени темат поводом Дана студената Београдског универзитета 4. априла у школској 1982/83. години награђен je трећом наградом y износу од 3.000 динара Слободан Томић. студент треће го- дине Правног факултета y Београду, за рад под насловом „Контрола оптужнице y кривичном поступку”.За успех y студијама наградом y износу од Динара 5.000 као нај- бољи студент на Правном факултету Универзитета y Београду награђен je Зоран. Рупар, са просечном оценом 9,20.Наградом y износу од 2.000 динара за показани успех у школској 1982/83. години, поводом Дана Републике 29. Новембра награђени су студенти који су завршили годину са просечном оценом 9,00 до 10,00.На првој години студија1. Небојша Јовановић2. Зоран Балиновац 10,0010,003. Небојша Самарџић 9,854. Зоран Божић 9,855. Слободан Миловановић 9,856. Светислава Булајић 9,717. Славољуб Царић 9,718. Љубомир Велимир 9,719. Милан Павић 9,7110. Наћа Бурбабић 9,4211. Соња Вигњевић 9,4212. Горан Матић 9,28
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АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136— 1146)13. Драгослав Веченовић 9,2814. Неџад Тоишћ 9,2815. Маја Мирковић 9,2816. Зоран Филиповић 9,2817. Ана Раичевић 9,2818. Горан Миленковић 9,1419. Бисерка Љубисављевић 9,1420 Драган Лукић 9,0021. Милан Булатовић 9,0022. Снежана Осећански 9,0023. Милена Александрић 9,00На другој години студија1. Зоран Чичак 10,001. Ведрана Бекић 9.713. Дејан Кнежевић 9,714. Султан Фератовић 9,715. Ана Желчевић 9,576. Мирјана Неранџић 9,427. Марко Ђурђевић 9,288. Милорад Савковић 9,149. Снежама Михајловић 9,00На трећој години студија1. Слађана Бојовић ' 9,002. Бранка Бојовић  9,003. Душица Вукашиновић 9,004. Горица Латинкић 9,005. Наталија Пљаковић 9,006. Лола Стаменковић 9,00На четвртој години студија1. Зоран Рупар 9,622. Гордана Милојковић 9,373. Јаковљевић Драгана 9,254. Ана Шарић 9,235. Хајрија Мујовић 9,09НАГРАБЕНИ СТУДЕНТИ У ОДЕЉЕЊУ У ТИТОВОМ УЖИЦУНа првој години студија1. Љиљана Панић 9,57На другој години студија1. Верица Цвијовић 9,42РАД ОПШТЕГ СЕМИНАРА ЗА ЈАВНО ПРАВО И ПОЛИТИЧКЕ HAYKE КАТЕДРЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ HAYKE У 1983. ГОДИНИКатедра за политичке науке je покреиула прошле године иниција- тиву да ce, лосле вишегодишње паузе, оживи рад Ошптег семинара. Непооредан повод да ce учини корак y том правцу, био je интересан- тан разговор, који je y форми Општег семинара Катедре вођен 29. ап- рила 1982. године, поводом излагања Јасмиике Хасанбеговић на тему: Класификације савремених политичких система Габријела Амонда. 1143



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136 — 1146)При избору тема настојао ce обезбедити што шири круг учесника посебно млађих, и да оне, по могућности, својом интердисциплинарношћу или бар неким аспектом проблема, буду повезане са дисциплинама Ка- тедре за политичке науке. Но, на овоме ce није инсистирало, na je Општи семинар, можда ce може рећи, и по темама и по учесницима, почео да прераста y Општи семинар нашег Факултета.У току летњег семестра школске 1982/83. године разговарало ce о дванаест питања за која су уводне реферате поднели:23. фебруара др Весна Ракић-Водинелић: Значај и природа раз- 
граничења чињеничног и правног питана2. марта др Дејан Поповић: Антиинфлациона. политика9. марта мр Јовица Тркуља: Контраверзе око Марксове концепци- 
је отућења16. марта Оливера Егић: Проблеми одрећивања природе Председни- 
штва СФРЈ23. марта мр Слободанка Недовић: Однос феминистичког и раднич- 
ког покрета30. марта мр Драган Митровић: Однос државног и самоуправног 
права 13. априла мр Драгица Вујадиновић-Милинковић: Категорија то- 
талитета y дијалектичкој методи марксизма20. априла мр Радмила Павловић: Појам права y теорији Ђорђа 
Тасића.27. априла др Сима Аврамовић: Подела на јавно и приватно y 
праву грчких полиса

4. маја мр Зоран Томић: Ko одговара за штету причињену прили- 
ком јавних манифестација?11. маја мр Драгор Хибер: Право на стан20. маја мр Драгољуб Поповић: Вануговорна одговорност за ште- 
ту У упоредном правуУ зимском семестру школске 1983/84. године учињен je покушај да ce пропшри круг носилаца уводних излагања. Тако je упућен позив свим пензионисаиим професорима нашег Факултета и неким наставно- научним радницима са других правних факултета y нашој земљи да сарађују у овом облику рада. Разлози за ово су бројни. To je прилика за млађе наставно-научне раднике и студенте нашег Факултета да и непосредно, a не само преко радова и по чувењу, упознају професоре који су свој радни век и резултате свога рада уткали y углед наше Куће и прилика за све да на исти начин упознају посленике из других југословенских средина. To je, такође, могућност да ce скормна ме- ђуфакултетска сарадња обогати и унапреди и још једна могућност да ce сарадња са нашим професорима не прекида њиховим одласком y пен- зију. Ипак, план рада из зимског семестра није остварен y целини због познатих ограничења електричне енергије, па ће то бити учињено y летњем семестру. Одржана су четири састанка:16. новембра — академик др Радомир Д. Лукић: Федераиија као 
чинилац (дез) интеграције23. новембра — мр Михајло Дика, знанствени асистент Правног факултета y Загребу: Концепција судског aicra y материјалном смислу 
Радомира ЛукиКа21. децембра — др Срђан Шаркић, доцент Правног факултета y Новом Саду: Продор хеленистичког схватања о царској власти y рим- 
ску државу периода домината28. децембра — разговор о књизи Хаима Перелмана „Право, мо- 
рал и -филозофија" — уводна реч: Душан Бошковић, др Данило Баста и др Стеван ВрачарДаљи' рад Општег семинара наставиће ce y започетом правцу. Жеља je организатора да сарадњу и даље шири, да ce уводним изла- гањима представе и радници из сродних научних институција, y поче- тку бар београдских.1144



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136 — 1146)Општи семинар Катедре за политичке науке ce одржава средом од 18 часова y сали за седнице, према плану који ce сачињава на по- четку сваког семестра. Интегрални текст уводног излагања ce доставља Библиотеци, a резиме заинтересованима, недељу дана пре одржавања семинара.До сада je семинарима најчешће присуствовало око двадесет слу- шалаца, углавном сарадника и наставника. Организатор ce нада да ће ce временом, учвршћивањем Семинара као трајне институције иашег Факултета, повећати број заинтересованих — и наставника и студената.Радом Општег семинара Катедре за политичке науке руководио je др Војислав Симовић, редовни професор. Њега je y случајевима спречености замењивао др Стеван Врачар, ванредни професор. Семи- нар на коме je уводно излагање имао мр Михајло Дика водио je др Боривоје Познић, редовни професор у пензији, за шта му и овом при- ликом захваљујемо. Послове секретара обављала je Јасминка Хасан- беговић, асистент-приправник.
Јасминка ХасанбеговићОТВОРЕНИ СТРУЧНИ САСТАНЦИ КАТЕДРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕКатедра за међународно право и међународне односе, одлучила je да y свој рад уведе одржавање отворених стручних састанака који би ce одржавали једном месечно. Циљ ових састанака je да ce путем раз- мене мишљења о разним питањима праксе и теорије међународног пра- ва и међународних односа потсгакну научна истраживања y овој обла- сти. Такав рад би несумњиво допринео и унапређивању наставе из ових дисциплина на Правном факултету у Београду. Ради тога, Катедра je одлучила да упути позив свим стручњацима из ове области који раде, било y научним институцијама или Савезном секретаријату за иностра- не послове и другим савезним и републичким оргаиима, да узму учеш- ћа y овим расправама. Упркос недостатку фииансијских средстава, Ка- тедра ће ce трудити да нађе начина како би и стручњаци ван Београда могли бити позвани онда када би њихово учешће посебно било значајно y расправи.У току зимског семестра школске 1983/84. године, одржана оу три оваква састанка.Први састанак je одржан 8. новембра 1983. г. на тему: „Правни 

аспекти обарања јужнокорејског авиона над територијом СССР”. Увод- ну реч о овој теми дао; je др Богољуб Филиповић, адвокат и бивши де- легат Југославије y Међународној агенцији цивилног ваздухопловства. Састанак je био врло добро посећен a дискусија je била врло жива. полемична и интересантна.Други састанак je одржан 13. децембра исте године, на коме ce расправљало о теми: „Право на развој". Овом приликом, Катедра je замолила свог члана проф. др Момира Милојевића да припреми писме- ни материјал о нацрту Декларације о праву на развој сачињеном од стра- не Комисије УН за права човека. Катедра посебно изражава задовољ- ство што јој ce пружила прилика да y својству референта о овом пи- тању позове и др Данила Турка, доцента Правног факултета y Љубља- ни, с обзиром да je он члан радне групе Комисије УН за израду овог Нацрта.Трећи састанак je одржан 12. јануара 1984. г. и био je посвећен расправи на тему: „Улога мећународног права y мећународним односи- 
ма”. Уводну реч y овој расправи дао je академик Радомир Лукић. Ка- тедра je организовањем ове расправе желела да понови познату расира- ву о правној природи међународног права (која je објављена у „Југо- словенској ревији за међународно право" бр. 3/55) одржаној пре три- десет година на овој Катедри, такође уз учешће професора Р. Лукића као уводничара. Овом приликом, позвани су сви живи учесници распра- 1'145



АПФ, 6/1983 — Факултетска хроника(стр. 1136— 1146)ве од пре тридесет година. Њихово учешће дало je неке свечане тонове овом, иначе, радном састанку. Дискусија je била жива и полемична. Она je показала да je развој међународног права y току последњих тридесет година унео и неке нове нагласке који су дошли до изражаја y овој раоправи.Досадашњи рад Отворених стручних састанака Катедре за међу- народно право и међународне односе, показао je да постоји интерес, како код других катедара на Правном факултету y Београду, тако и ван Факултета. Посебно треба истаћи стално учешће y расправи проф. др Дејана Јанче са Правног факултета y Новом Саду, као и групе сту- дената последипломских студија међународног смера Правног факулте- та y Београду и Новом Саду.Катедра ће настојати да y летњем семестру ове школске године одржава редовно ове састанке сваког месеца. План je већ направљен и прва следећа тема ће бити „Имунитет државе”, о којој ће ce водити расправа почетком марта 1984. године.
др Радослав Стојановић
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