
Факултетска хроника

ИЗБОРИ РУКОВОДИЛАЦА ФАКУЛТЕТСКИХ ОРГАНА У 1984. ГОДИНИНа својој VII седници од 23. октобра 1984. године Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу je за наредни једногодишњи мандат једногласно изабрао за председавајућег Савета y проширеном саставу Милана Зечевића, председника Врховног суда СР Србије, a за заменика председавајућег др Миодрага Орлића, ванредног професора.Савет je прихватио извештај о раду за период од октобра 1983. године до октобра 1984. године који je y име Савета поднео Предраг 
Глигорић, досадашњи председавајући Савета y проширеном саставу.ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ У 1984. ГОДИНИСавет Правног факултета Универзитета y Београду у проширеном саставу на III седници од 27. марта 1984. године на предлог Наставно- -научног већа Факултета, изабрао je:

мр Момчила Ристића, асистента, поново за асистента за предмет Међународно јавно право;
др Радослава Стојановића, ванредног професора, за редовног про- фесора за предмет Међународни односи и Међународно јавно право;
Јасминку Хасанбеговић, асистента-приправника, поново за асистен- та-приправника за предмет Увод y право;
др Стевана Борћевића, доцента, за ванредног професора за пред- мет Међународно јавно право;
др Момира Милојевића, ванредног професора, поново за ванредног професора за предмет Међународне организације и Међународно јавно право;
др Оливера Антића, асистента, за доцента за предмет Грађанско право за потребе извођења наставе из предмета Наследно право.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на V седници од 22. маја 1984. године на предлог Наставно-науч- ног већа Факултета, изабрао je:
др Ђорђа Лазина, асистента, поново за асистента за предмет Кри- вично процесно право.На истој седници Савет Правног факултета Универзитета y Бео- граду y проширеном саставу није изабрао:
мр Константина Петровића, асистента, поново за асистента за пред- мет Грађанско право (за потребе наставе на предмету Облигационо право).Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на VII седници од 23. октобра 1984. године на предлог Наставно- -научног већа Факултета, изабрао je:
др Данила Басту, научног сарадника, за доцента за предмет Фило- зофија права и
др Мирослава Милошевића, асистента, за доцента за предмет Рим- ско право.138



АПФ, 1 1985 — Факултетска хроника(стр. 138—144)ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКАНа лични писмени захтев на дан 31. децембра 1984. године престао je радни однос на Правном факултету Универзитета y Београду др Иван- 
ки Срнић, редовном професору, и Бранку Саблићу, предавачу. Захтеви су поднети ради остваривања права на пензију.ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ РОБЕЊА ПРОФЕСОРА TOME ЖИВАНОВИЋАСавет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на VI седници од 28. јуна 1984. године на предлог Наставно- -научног већа, донео je одлуку за обележавање стогодишњице рођења професора др Томе Живановића. .Савет je на истој седници за обележавање стогодишњице рођења професора др Томе Живановића образовао одбор y саставу:

др Милан Милутиновић, редовни професор, председник
др Стеван Врачар, редовни професор, заменик председника
др Радомир Буровић, редовни професор
др Владимир Јовановић, редовни професор
др Марко Младеновић, редовни професор
др Обрен Станковић, редовни професор
др Мирослав Борћевић, редовни професор
др Љубиша Лазаревић, редовни професор
др Будимир Кошутић, ванредни професор
др Борће Лазин, асистент
Јасминка Хасанбеговић, асистент-приправник и
Снежана Станчић, студент.ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 1984. ГОДИНИ
Миодраг Борћевић, директор трговинског предузећа „Јединство": „Политика проширене друштвене репродукције као саставни део укупне развојне политике Јутославије" — одбранио 28. II 1984.
Борће Лазин, асистент Правног факултета y Београду: ,,In dubio pro reo y кривичном поступку" — одбранио 1. III 1984.
Невенка Богојевић, асистент Правног факултета y Титограду: „Сво- јинско-правни односи y Котору y XIV вијеку" — одбранила 14. IV 1984.
Драгољуб Поповић, асистент Правног факултета y Београду: „Од- ступање 'од кривице као основ вануговорне одговорности за штету у француском и немачком праву" — одбранио 16. IV 1984.
Милић Симић, асистент Економског факултета y Сарајеву: „Имо- винска правна одговорност основне организације удруженог рада за обавезе радне организације y правном промету" —■ одбранио 17. IV 1984.
Љубан Путник, самостални саветник за привредни развој и еко- номску политику y Савезном савету за привредни развој и економску политику — одбранио 20. IV 1984.
Весна Милановић, професор Економске школе „Владимир Перић Валтер": „Место, улога и значај привредне коморе у самоуправном си- стему Југославије" — одбранила 24. IV 1984.
Драган Бабић, асистент Правног факултета y Осијеку: „Право и морал — систематско истраживање односа и веза права и морала" — одбранио 27. IV 1984.
Никола Крлески, председник општинског суда y Охриду: „Рефе- рендум као облик самоуправног одлучивања радних људи у организацији удруженог рада" — одбранио 30. V 1984.
Зоран Жиц, аоистент y Центру за међународне политичке односе y Институту за међународну политику и привреду y Београду: „Блок као савремени тип савеза — битна обележја еволуције и деловања органи- зација северноатлантског и варшавског уговора" — одбранио 25. VI 1984.139
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Владимир Биланџић, управник Центра за међународне односе y Институту за међународну политику и привреду у Београду: „Детант y односима између САД и СССР — настанак, развој и криза" — одбранио 29. VI 1984.
Костадин Пушара, професор Више школе за царинске кадрове: „Друштвено-економски социјални ефекти опште друштвене и заједничке потрошње y Југославији v периоду 1966—1980. године" — одбранио 2. VII 1984.
Милан Андрић, директор сектора за правне и кадровске послове y „Југоинспекту" y Београду: „Правни облици контроле финансијског пословања y организацијама удруженог рада“ — одбранио 10. IX 1984.
Богољуб Пјанић, директор Више економске школе y Београду: „Слободна размена рада“ — одбранио 28. IX 1984.
Борислав Влајић, помоћник директора „Центропром‘‘-а: „Спољна трговина социјалистичких земаља са посебним освртом на искуства Ју- гославије" — одбранио 23. X 1984.
Милутин Буричић, судија Основног суда удруженог рада: „Спре- чавање и сузбијање криминалитета y привреди y оквиру система дру- штвене самозаштите" — одбранио 7. XII 1984.
Мирослав Пауновић, директор „Енергопројекта": „Правне особено- сти уговора о грађењу y земљама y развоју“ — одбранио 25. XII 1984.
Душан ЛакчевиК, инспектор Републичког СУП-а: „Органи унутраш- њих послова и њихова делатност y југословенском кривичном поступку" — одбранио 26. XII 1984.
Владан Кутлешић, стручни сарадник у Савезном комитету за зако- нодавство: „Расподела законодавне надлежности између федерације и федералних јединица y развитку јутословенског федерализма" — одбра- нио 26. XII 1984.ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ У 1984. ГОДИНИ
Иван Марковић, саветник за студијско-аналитичке и нормативне послове y Скупштини града Београда: „Теоријске основе и пракса соци- јалистичког федерализма" — одбранио 30. I 1984.
Живорад Paicuh, руководилац Службе за кадровске послове „Ви- скоза" y Лозници: „Кадровска функција y сложеним организацијама удруженог рада" — одбранио 5. III 1984.
Милкан Јањић, начелник РЗ Дома здравља y Зе.муну: „Економски аспекти слободне размене рада y области здравствене заштите y СФРЈ" — одбранио 9. III 1984.
Неџад Дувњак, асистент Правног факултета у Сарајеву: „Повје- равање јавних овлашћења самоуправним организацијама и заједницама" — одбранио 13. III 1984.
Драшко Босанац, приправник: „Лично изјашњавање и давање изја- ве о прихватању права и обавеза из самоуправних онштих аката у рад- ном праву са посебним освртом на давање изјаве о прихватању само- управних споразума о удруживању" — одбранио 13. III 1984.
Драган Јањић, начелник Комитета за малу привреду Скупштине града Београда: „Повреда јавног реда и мира y Београду" — одбранио 26. III 1984.

. Драган Николић, асистент Правног факултета у Нишу: „Народиа скупштина y Србији 1858—1868. год." — одбранио 5. IV 1984.
Миомир Матуловић, асистент Правног факултета y Ријеци: „Фило- зофија права Херберта Харта" — одбранио 5. IV 1984.
Љубица Брекало, асистент Правног факултета у Ријеци: „Крими- налистички аспекти истраживања узрока незгода на раду" — одбранила 10. IV 1984.
Милан Бојић, професор Народног универзитета „Браћа Стаменко- вић": „Стабилизациони ефекти фискалног система и фискалне полнтике y Југословенској. привреди" — одбранио 11. IV 1984.140
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Момирка Маринковић, асистент Института за међународну поли- тику и привреду: „Примена дунавске конвенције" — одбранила 12. IV 1984.
Вељко Радовановић, самостални етручни сарадник ЖТО „Београд": „Савремена инвестициона политика и развој туризма у Југославији" — одбранио 17. IV 1984.
Василије Кнежевић, официр ЈНА y Бару: „Поморска блокада као установа класичног међународног права и њен значај y савременим условима" — одбранио 19. IV 1984.
Слободан Бараћ, асистент Правног факултета y Мостару: „Про- блеми друштвене својине y вези са економском стабилизацијом југо- словенске привреде" — одбранио 23. IV 1984.
Снежана Петровић, асистент Правног факултета y Београду: „Ста- вови КП Француске о облицима прелазног периода од капитализма y социјализам" — одбранила 24. IV 1984.
Схерпа Тензинг, „Високи комесаријат УН и његова улога на пру-. жању правне заштите избеглицама" — одбранио 9. V 1984.
Зоран Рашовић, асистент Правног факултета y Титограду: „Зајед- ничка својина брачних другова" — одбранио 28. V 1984.
Весна Казазић, асистент Правног факултета y Мостару: „Унутраш- ње морске воде" — одбранила 29. V 1984.
Бернадет Бордаш, асистент Правног факултета y Новом Саду: „Иму- нитет државе дипломатских и конзуларних представника према међу- народном приватном праву" — одбранила 30. V 1984.
Мајана Киригин, правни референт: „Правни положај страних др- жављана y искоришћавању природног богатства Јадранског мора" — одбранила 4. VI 1984.
Душан Китић, асистент Правног факултета y Београду: „Сукоб закона код статусних односа међународних правних лица" — одбранио 5. VI 1984.
Петрија. Тодоровић, социјални радник Центра за прихватање од- раслих лица y Београду: „Структура друштвене моћи y радној органи- зацији" — одбранила 5. VI 1984.
Јован Корубин, асистент Филозофског факултета y Скопљу: „Штам- па и информисање о праву y самоуправном друштву" — одбранио 14. VI 1984.
Мирољуб Јевтић, асистент Факултета политичких наука y Београду: „Исламско схватање рата и улога исламске конференције y очувању мира" — одбранио 22. VI 1984.
Драгана Ротер, саветник y Републичком комитету за информисање СР Србије: „Информисање као чинилац у међународним односима" — одбранила 27. VI 1984.
Бранислав Димитријевић, судија Ошптинског суда y Вуковару: „Судско поравнање y парничком поступку пред југословенским судом" — одбранио 27. VI 1984.
Велинка Баран, асистент Правног факултета y Ријеци: „Ублажа- вање казне y југословенском кривичном праву и судској пракси" — одбранила 27. VI 1984.
Звонимир Томић, асистент Правног факултета y Сарајеву: „Насил- ничко понашање" — одбранио 27. VI 1984.
Миле Лукић, пензионер: „Статут као самоуправни општи акт y удруженом раду" — одбранио 28. VI 1984.
Велизар Марковић, шеф правне службе Рафинерије нафте „Пан- чево": „Грађанскоправна одговорност за имисије проузроковане прера- дом руде" — одбранио 30. VI 1984.
Милисав Тијанић, виши криминалистички инспектор Градског СУП-а Београда: „Дефраудација пореза y Југославији и Београду" — одбранио 2. VII 1984.
Ратко Ђукић, старији економиста аиалитичар „Икарус"-а Београд: „Финансирање општих друштвених потреба y општинама града Београда" — одбранио 2. VII 1984. 141
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Славица Јововић, саветник Извршног већа скупштине СР Црне Горе: „Одговорност y организацијама удруженог рада" — одбранила 3. VII 1984.
Лепосава Карамарковић, заменик Јавног правобраниоца Србије: „Солидарност дужника y облигационим односима" — одбранила 11. IX 1984.
Братислав Милановић, „Уговор о контроли робе“ — одбранио 12. IX 1984.
Предраг Стојановић, асистент Правног факултета y Крагујевцу: „Теорија трезора" — одбранио 17. IX 1984.
Божидар Јовановић, „Међународноправни аспекти кинескосовјетских граничних спорова" — одбранио 18. IX 1984.
Ненад Хлача, асистент Правног факултета y Ријеци: „Породично- правни статус особа лишених пословне способности" — одбранио 12. X 1984.
Ивица Чолак, службеник ИТ „Пролетер" y Зрењанину: „Санкције у самоуправном праву" — одбранио 17. X 1984.
Гашо Кнежевић, асистент Правног факултета y Београду: „Појам и класификација појма домицила као одлучујуће чињенице сукоба за- кона" — одбранио 26. X 1984.
Свебор Диздаревић, асистент Факултета политичких наука: „Поли- тика силе и равнотеже снага" — одбранио 22. XI 1984.
Мила Јовановић, асистент Правног факултета y Нишу: „Положај жене y најстаријем римском праву" — одбранила 27. XI 1984.
Владан Јончић, асистент Правног факултета y Београду: „Статус борца y међународном ратном праву и y систему општенародне одбране СФРГ' — одбранио 6. XII 1984.
Радојка Ружман, „Поступак. за заштиту људских права на основу Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода" — одбранила 21. XII 1984.
Мирсада Думпор, асистент Правног факултета y Мостару: „Евро- комунизам" — одбранила 25. XII 1984.
Оливера БукановиД стручни сарадник ЈАТ: „Споразуми о ваздуш- ном саобраћају СФРЈ са посебним освртом на споразум СФРЈ и САД" — одбранила 26. XII 1984.
Емилија Станковић, асистент Правног факултета y Крагујевцу: „Ограничења својине y старим и архаичним правима" — одбранила 28. XII 1984.НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУЗа најбоље урађене темате поводом Дана Републике 29. новембра y школској 1983/84. години награђена je првом наградом y износу од 7.000,00 динара Ана Желчевић, студент треће године студија Правног факултета y Београду, за рад под насловом: „Улога Ватикана y међу- народним односима"; — другом наградом y износу од 4.000,00 динара награђена je Жељка Јапуниа, студент треће године Правног факултета y Београду, за рад под насловом: „Улога Ватикана y међународним односима" и —■ Војислав Станимировић, студент прве године Правног факултета y Београду, за рад под насловом: „Однос између Гајевих и Јустинијанових институција".За успех y студијама као најбоље дипломирани студенти награђени су: Горица Латинкић, студент Правног факултета y Београду са просеч- ном оценом 9,40 и Мила Стевовић, студент Правног факултета y Београду — Одељење y Титовом Ужицу са просечном оценом 9,37 — наградом y износу од 7.000,00 динара.Наградом y износу од 2.000,00 динара за показани успех y школској 1983/84. години, поводом Дана Републике 29. новембра 1984. године, награ- ђеии су студенти који су завршили годину са просечном оценом 9,00 до 10,00:142



АПФ, 1.1985 —. Факултетска хроника(стр. 138—144)Ha I години студија:1. Гордана Илић 10,002. Силвија Пановић 10,003. Татјана Павловић 10,004. Катарина Север 10,005. Cpђан Петровић 9,856. Горан Свилановић 9,857. Драган Станковић 9,578. Војислав Станимировић 9,579. Саша Бован 9,4710. Добросав Миловановић 9,4211. Слободан Панов 9,2812. Сања Стојановић 9,2813. Рајко Атанацковић 9,2814. Ивана Перовић 9,2815. Предраг Шашић 9,1416. Мирела ћирковић 9,1417. Весна Лазић 9,1418. Сања Поповић 9,1419. Гордана. Батинић 9,1420. Горан Врачар 9,1421. Милева Јовановић 9,0022. Марија Терзић 9,0023. Ивана Миљковић. 9,00Ha II години студија:1. Соња Вигњевић 9,852. Зоран Балиновац 9,853. Слободан Миловановић 9,574. Славољуб Царић 9,425. Милан Павић 9,00Ha III годин студија:1. Ана Желчевић2. Марко Бурћевић 10,009,853. Ведрана Бекић 9,754. Снежана Михаиловић 9,625. Зоран Чичак 9,626. Вук Жугић 9,507. Јасмина Ранковић 9,128. Бранислава Костић 9,00Ha IV години студија:1. Горица Латинкић 9,252. Наталија Пљаковић 9,253. Лола Стаменковић 9,254. Загорка Крстонијевић 9,00 143



АПФ, 1'1985 — Факултетска хроника(стр. 138—144)НАГРАБЕНИ СТУДЕНТИ У ОДЕЉЕЊУ У ТИТОВОМ УЖИЦУHa I години студија:1. Живан Човић 9,28Ha III години студија:1. Владимир Радовановић 9,402. Желимир Џамбић 9,00Ha IV години студија:1. Мила Стевовић 9,37
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