
БЕЛЕШКЕ

ДИСКУСИЈА 0 РАДОВИМА ОБЈАВЉЕНИМ У ЗБОРНИКУ „ПРИРОДА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА"
У организацији Центра за правиа и политиколошка истраживања Инстипута друштвених наука y Београду и Удружења за политичке на- уке СР Србије, y уторак 31. марта 1987. одржан je састанак на којем je вођена дисжусија о радовима из зборника Природа друштвено-политич- 

ких заједница као првом тому предвиђеног даотомног зборника Природо 
друштвено-политичких заједница и њихова организација власти. Збориик садржи следеће радове: „Карактер ибитни елементи друштвено-политич- ких заједница" и „Југословеноки федерализам и остваривање уставног концепта федерације" аутора мр Николе Стефановића, „Положај СР Ср- бије y уставном .систему Југославије (Уставн-о-правна одређења и про- цеси оствариватва)" аутора Миливоја Драшковића, „Аутономна покра- јина као копститутивни облик југословенске федерације и њен сцнос према републичкој државности и комуналном систему" аутора проф. др Ратка Марковића", „Градови као заједнице општина и регионалне заједнице као облик сарадње ошшина" аугора др Милана Вујичића и др Лазара Ђуровског и „Општина као самоуправна основна друштвено- -политичка заједница и основне карактеристике њене организације и рада" аутора др Лазара Буровског. Наведени радови објављени y овом првом тому зборника, као и радови чије објављивањс предстоји y дру- гом тому под насловом Организација власти друштвено-политичких за 
једница, представљају резултат рада на једном од шеет потпројеката који су рађени y оквиру ширег макро-пројекта „Проблеми организације и управљања y политичком системд социјалистичког самоуправљања" под руководством академика Јована Борђевића.У својој уводној речи, први уводничар проф. др Златија Ђукић- Вељовић истакла je да ce v радовима покрећу значајна питања наших друштвено-политичких заједница успешном применом правног и социо- лошког метода, односно повезивањем теоријоког и емпиријског аспекта и, што je нарочито значајно, ослобађањем од апологетике и смелијнм критичким преиспитивањем исграживаних проблема. Такође сматра да посебну вредност и актуелност представља успешно допуњавање критич- ких решења датих y радовима о републици и аутономији, мада и сви остали радови као и зборник y целини представљају веома солидну ос нову за рад на предстојећим уставним променама. Међутим, мишљења je да je нешто више пажње требало посветити републици као друштве- но-политичкој заједници уопште, како би ce боље видео положај репуб- лике y систему, што би y основи важило и за градове као друштвено- -политичке заједнице с обзиром да ce углавном говори о праду Бео- граду. Поставља и питање да ли би било целисходније обрадити како проблем природе друштвено-политичких заједница тако и њихове орга- низације власти y јединственом збарнику.Други уводничар, проф. др Балша Шпадијео указао je нај.пре на посебну вредност зборника зато што ce y њему обрађују све друштвено- -политичке заједнице док ce до сада пажња обраћала углавном на аутономију и комуну. У радовима je заступљен претежно "правнополи- тички прилаз, но сматра да би с обзиром на сложеност друштвено-по- литичких заједница y њихово проучавање требало укључити и научне раднике y области политичке економије. Осврћући ce затим на поједи- начне радове, истиче да су y погледу федерације као друштвено-поли-613



АПФ, 5/1987 — др Димитрије Продановић, Дискусија о радовима објављеним y зборнику „Природа друштвено-политичких заједница" (стр. 613—615)тичке заједнице уопешно изложени њени основни елементи као друш- твенополитичке заједаице и правци њеног развоја, али да ce као зна- чајан поставља и проблем њених вертикалних веза, што ce нарочито показује y области извршне власти и што ce није могло надоместити уставним суцством. Такође ce као проблем поставља и федерализација ĆKJ која утиче и на односе међу друштвено-политичким заједницама, као што ce не смеју испустити из вида ни значај националне компонен- те и начела равноправности за стварање друштвено-политичких заједни- ца. Рад о републици као друштвено-политичкој заједници има посебно место јер je о републици мало писано, a и сам рад садржи ииз интере- сантних анализа и предлога. Поред тога указује на развој схватања о републици, често као резултат политичког компромиса, a такође и на проблем противречног тумачења устава када je у питању СР Србија. Рад о аутономији као друштвено-политичкој заједници даје суптилну анализу еволуције аутономије y нас и представља вредну правно-поли- тичку студију, као што и рад о грдау y својству друштвено-политичке заједнице приказује интересантну еволуцију града Београда од центра- лизма ка извесној федерализацији, одноано поставља питање великих система у граду. Такође и део рада који ce односи на проблем регионал- них заједница представља минуциозну анализу с обиљем података. На крају и последњи рад о општини, најужој друштвено-политичкој зајед- ници, поставља значајно питање судбине комуне односно питање инволу- ције комуналног федерализма y смислу напуштања идеје о републици као асоцијацији комуна и усвајања концепта нације као примарног. Исто тако треба нагласити и лепо обрађен проблем територијализације као чиниоца y изградњи комуналног аистема.На почетку дискуоије која je уследила после излагања уводнича- ра, Н. Стефановић je указао на потребу да концепт друштвено-политич- ких заједница више дође до изражаја као и на неке разлике између Устава од 1963. и 1974, посебно y приступу питања суверености, на раз- лике y структури ова два устава, елементе конфедерализма y Уставу од 1974. и потребу враћања на концепт Устава од 1963.Проф. др Најдан Пашић je најпре подвукао вредност зборника y том смислу што може да послужи како y педагошке сврхе тако и за даљу разраду политичког система, a затим je указао на проблем запос- тављања теоријског концепта друштвено-политичких заједница, односно на чињеницу да он никада није био остварен иако су поменуте зајед- нице природаи и неопходни оквир y процесу одумирања државе. Нере- шавање овог проблема имало je за последицу сегментацију друштва y којој сегменти теже да постану самодовољни и стекну атрибуте целине, при чему економску основу ове појаве представља парцелизација удру- женог рада, односно стварање националних економија и њихова кон- фронтација. Све то je довело до аутархичности друштвено-политичких заједимца унутар Југославије, појаве да везе иду преко врхова хијерар- хијских структура власти и непостојања плурализма самоуправних ин- тереса као суштине демократије. Уместо тога постоји сегментални од- носно симуловани плурализам који ce унутар друштвено-политичких за- једница одвија преко друштвеио-политичких организација и њихових ве- за с органима власти. Драстично je смањење и функција избара код којих je основни проблем постојање монолитних група. Избори би иначе могли бити и непооредни, при чему би делегације биле нека врста копче између бирачког тела и делегата.М. Вујичић je истакао да промене устава које су ce догађале, од- носно које су y току, игноришу резултате науке, односно да ce уопште осећа одбојност према променама, a затим je проф. др Радослав Ратко- вић полазећи од тога да je y радовима више требало истаћи циљ ана- лизе, мада je y предговору др Димитрије Продановић поменуо проблем јединствене концепције с обзиром да je у питању зборник радова, за- држао ce ,на питању улоге државе и односа према самоуправљан.у Према његовом мишљењу улога државе још увек je значајна и налази ce према самоуправљању y протувречном односу, што ce лепо може видети на примеру самоуправног права које за разлику од прописа које доноси614



АПФ, 5/1987 — др Стеван Лилић, Семпнар „Колшјутер и право"(стр. 615—618)држава није подпожно општој дискусији. Међутим, и држава често не функционише као што би требапо y извесним областима и порсд све већег нормативног репуљисања, тако да ce, сликовито, речено, може поставити питање шта je узрок „иормативпим фантазмима".На крају диокусије М. Драшковић je указао на немогућност je- динствене обраде проблема СР Србије и осталих република, пре овега с обзиром на такво уставно уређење СР Србије које онемогућава оства- ривање суверенитета ове Републике као јединствене државе. Овоме тре- ба додати -и проблем фактичког иостојања три „националне економије" одаосно непостојања једанствене радничке класе у њој као целини. Све то, тј. битне разлике код предмета истраживања — y овоме случају република y оквиру југословеноке федерације — чини према његовом мишљењу немогућим потребно уопштавање.У закључку ce може рећи да како из излагања уводничара тако и дискутаната, произлази јединствена оцена да je y питању публикација која покреће и на известан начин и решава многа значајна питавза друштвено-политичких заједница y нас и да због тога представља вре- дан допринос решавању проблема предстојећих уставних промена.
др Димитрије Продановић

СЕМИНАР „КОМПЈУТЕР И ПРАВО"У организацији стручно-издавачке куће „Информатор" из Загреба и Друштва правника y привреди СР Словеније — Секција за рачунар- ништво, организован je дводневни семинар „Компјутер и право". У при- суству око 90 учесника, претежно правника, из целе земље, семинар je одржан у хотелу „Нептун" на Брионима 20. и 21. априла 1987. године.Проград Семинара обухватио je реферате и излагања о следећим темама: 1. Могућност примене компјутера y раду правника уз приказ основних појмова (hardware и software); 2. Технички захтеви и услови организовања цравно-информационог сиотема; 3. Протрама за обраду правних текстова; 4. Базе података за потребе правника; 5. Правни ин- формациони оистем Врховнот суда СР Словеније; 6. Примена компјутера y јавној управи; 7. Правна заштита software-a; 8. Компјутер и лична права; 9. Уговор о набавци компјутера; 10. Правна ваљаност компјутер- ских записа и компјутерска радионица — демонстрације на рачунарима.Иако простор и природа ове белешке не дозвољавају детаљан осврт на сваки реферат понаособ, вредно je, укратко, илустрације ради, осврнути ce на неке ,од њих.У уводном излагању „Могућности примене компјутера y раду прав- мика и представљање ооновних појмова", Антон Томажић, између оста- лог, истиче да y развијеним земљама правници употребљавају рачунаре барем већ петнаесг година и да je права револуција настала продором ,,РС-а" („персоналних", односно ,личних" микро-компјутера), као само- сталних и изузетно ефикасних апарата. Упркос црвобитном неразумном блокирању увоза те опреме код нас, изгиеда да смо лу фазу ипак „пребродили", јер ce y последње време осећа велико интересовање за њихову употребу уопште, a посебно и y различитим областима права. У том смислу, аутор предвиђа да ће све већи број личних компјутера, однооно, заинтересованих корисника-правника, учинити да „притисак одоздо" буде тако спонтан и интензиван да ће убрзо и код нас доћи до таквих новина, као што су заједаичке датотеке, издавање на компју- терским дискетама неких службених и стручних публикација (нпр. „Служ- беног листа", ИНГ регистра, итд), израда специјалног software-a за прав- нике и слично. Поред тога, аутор описује рад, уз уиотребу компју- тера, y једној „типичној" правиој служби организације удруженог рада, и представља неке сиецифичне „свакодневне" термине из ове области као што су: „hardware", „CPU", „RAM", „ROM", „software” и др. 615


