
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У 1987. ГОДИНИСавет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на I седници од 19. I 1987. године на предлог Наставно-научног већа Факултета, изабрао je:
Др Владимира. Милића, ванредног професора, за редовног професо- ра за предмет Ошпта социологија.
Др Јовицу Тркуљу, асистента, поново за асистента за предмет Марк- сизам и савремено друштво.
Мр Слободанку Недовић, асистента, поново за асистента за пред- мет Општа социологија и социјални развој и социјална политика.
Мр Зорана Миловановића, асистента, поново за асистента за пред- мет Криминалистика.
Мр Гашу Кнежевића, асистента-приправника, за асистента за пред- мет Међународно приватно право.
Мр Душана Китића, асистента-приправника, за асистента за пред- мет Међународно приватно правоСавет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на VII седници од 22. априла 1987. године на предлог Наставно- -научног већа Факултета, изабрао je:
Др Мирослава Петровића, ванредног професора, поново за ванред- ног професора за предмет Финансије и финансијско право.
Др Миодрага Орлића, ванредног професора, поново за ванредног професора за предмет Грађанско право.
Др Драгоша Јевтића, доцента, за ванредног професора за предмет Историја државе и права народа Југославије.
Мр Владана Јончића, асистента, за предавача за предмет ОНО и ДСЗ СФРЈ.
Мр Марију Драшкић, асистента, поново за асистента за предмет Породично право са социологијом породице.
Мр Раомилу Васић, асистента, поново за асистента за предмет Увод y право.
Мр Драгана Митровића, асистента, поново за асистента за предмет Увод y право.
Мр Зорана Томића, асистента, поново за асистента за предмет Управно право.
Мр Бранка Лубарду, асистента-приправника, за асистента за пред- мет Радно право са социологијом рада и Аутономно право.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на VIII седници од 3. VI 1987. године на предлог Наставно-на- учног већа Факултета, изабрао je:
Др Светислава Таборошија, доцента, за ванредног професора за предмет Привредни систем Југославије.
Др Владимира Водинелића, асистента, за доцента за предмет Гра- ђанско и стварно право.
Др Ђорђа Игњатовића, асистента, за доцента за предмет Крими- нологија са пенологијом. 203
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Др Љиљану Радуловић, асистента, поново за асистента за предмет Кривично право.
Мр Јасмину Хасанбеговић, асистента-приправника, за асистента за предмет Увод y право.
Мр MupjaHy Стефановски, асистента-приправника, за асистнта за предмет Историја државе и права народа Југославије.
Мр Олгу Поповић, асистента-приправника, за асистента за предмет Историја државе и права народа Југославије.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на I седници од 10. XI 1987. године на предлог Наставно-научног већа Факултета, изабрао je:
Др Симу Аврамовића, доцента, поново за доцента за предмет Ошпта историја државе и права.
Др Стевана Лилића, доцента, поново за доцента за предмет Управ- но право и Наука о управљању.
Др Јовицу Тркуљу, асистента, за доцента за предмет Марксизам и савремено друштво.
Др Драгицу Вујаоиновић-Милинковић., асистента, за доцента за пре- дмет Марксизам и савремено друштво.
ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 1987. ГОДИНИ

Милосав Симић, наставник, Висока војно-политичка школа ЈНА: „Рат y савременим међународним односима” — одбранио 14. I 1987.
Драгољуб Драшковић, самостални правни саветник, Жељезара „Борис Кидрич" y Никшићу: „Радни односи и право рада друштвеним средстви- ма” — одбранио 30. I 1987.

Дарко Maeep, истраживачки сарадник y Институту за кримино- логију: „Прикупљање и утврђивање чињеница (о кривичном делч и учи- ниоцу) као криминалистички спознајни процес” — одбранио 16. III 1987.
Бесна Николић-Ристановић, истраживач у Институту за крими- нолошка и социолошка истраживања v Београду: ,,Жене као жрт- ве криминалитета" — одбранила 17. III 1987.
Душан Китић, асистент Правног факултета y Београду: „Оства- ривање законског издржавања y иностранству” — одбранио 15. I 1987.
Мирослав Рабасовић, професор, Виша школа „Прота Матија Ненадовић” y Ваљеву: „Право на здраву животну средину као основно право човека” — одбранио 20. IV 1987.
Љиљана Круљ, истраживач-сарадник y Институту друштвених наука: „Уговор о уступању права на искључиву продају” — одбранила 21. IV 1987.
Љиљана Радуловић, аоистент Правног факултета y Београду: „Ослобођење од казне” — одбранипа 27. IV 1987.
Душан Јањић, дипломирани правник y Институту друштвених наука: „Одређење нације — анализа конститутивних елемената дефини- ција нације и покушај стратешког одређења нације" — одбранио 12. V 1987.
Гашо Кнежевић, асистент Правног факултета y Београду: „Ме- родавно право за трговачки уговор о међународној продаји робе” — одбранио 22. V 1987.
Драгослав Марјановић, руководилац службе за аналитичке пос- лове, Грађевинско предузеће „Југодрво”: „Структура инвестиција и привредни развој Југославије” — одбранио 22. VI 1987.
Paiez Thdnnon James, „Политички, економски и саобраћајни значај Арапског залива y међународним односима” — одбранио 24. VI 1987.
Зоран ToMuћ, асистент Правног факултета y Београду: „Управ- на контрола управе посебно y југословенском праву” — одоранио 26. VI 1987.204



АПФ, 1—2/1988 — Факултетска хроника(стр. 203—209)
Слободан Сворцан, судија Општинског суда y Краљеву: „Раскид уговора о доживотном издржавању” — одбранио 29. VI 1987.
Светолик Костадиновић, директор OOYP ЖТП и ЖТО Беог- рад: „Задовољавање стамбених потреба и развој социјалне структуре Ју- гославије'' — одбранио 30. VI 1987.
Горјана Тановић, судија Првог општинског суда y Сарајеву: „Развој заштите индивидуалних права радника из радног односа y СФРЈ" — одбранила 2. VII 1987.
Зоран Миловановић, асистент Правног факултета y Београду: „Криминалистички и процесни аспекти идентификације лица y кривич- ном поступку” — одбранио 9. IX 1987.
Блажа Марковић, судија Врховног суда Србије y Београду: „Уговор о делу” — одбранио 17. IX 1987.
Драган Митровић, асистент Правног факултета y Београду: „Појам и природа законитости" — одбранио 9. XI 1987.
Душан Модли, директор Завода за криминална испитивања y Републичком секретаријату за унутрашње послове СРХ: „Утврђивање чињеница у кривичном поступку помоћу материјалних трагова (увиђај и вештачење)” — одбранио 23. XI 1987.
Марија Драшкић, асистент Правног факултета y Београду: „Ванбрачна заједница — грађанскоправна дејства заједничког живота изван брака” — одбранила 25. XI 1987.
Драган Јањић, начелник y градском комитету за привреду, Скупштине града Београда: Жоцка и криминапитет'' — одбранио 25. XI 1987.
Снежана Петровић, асистент Правног факултета y Београду: „Интересне групе и политички систем” — одбранила 9. XII 1987.
Бранка Милошевић, дипломирани правник, Југословенска оке- анска пловидба „Југооцеанија”: „Правни аспекти међународне пловидбе y светлу нове Конвенције о праву мора” — одбранила 10. XII 1987.
Мирко Илешич, координатор и правни саветник, „Горење” — SIDEX y Француској: „Противдампинг и друге мере трговинске зашти- те y праву Европске економске заједнице” — одбранио 15. XII 1987.
Александар Ћирић, асистент Правног факултета у Нишу: „Од- говорност продавца по уговору о испоруци између организација соци- јалистичких земаља" — одбранио 16. XII 1987.
Небојша Шаркић, судија Четвртог општинског суда y Београ- ду: „Извршење одлука самоуправних судова са посебним освртом на из- вршене одлуке судова удруженог рада" — одбранио 21. XII 1987.
Ивана Симовић-Хибер, саветник за научноистраживачке про- јекте, Основна заједница науке Београда: „Добровољни одустанак y кри- вичном праву” — одбранила 22. XII 1987.
Божидар Јеличић, стручни сарадник, Универзитетски комитет Савеза комуниста: „Плаћеници y савременим међународним и унутраш- њим сукобима” — одбранио 24. XII 1987.
Предраг Стојановић, асистент Правног факултета y Крагујев- цу: „Финанције великих градова" — одбранио 25. XII 1987.
Зоран Бингулац, руководилац Службе за развој РО „Инфостан”: „Индивидуално присвајање градске ренте у Југославији” — одбранио 28. XII 1987.
Невенка Бачанин, асистент Правни факултет y Крагујевцу: „Теоријски и позитивноправни појам управе” — одбранила 29. XII 1987.
Родољуб Марјановић, асистент Правног факултета y Сарајеву: „Одговорност и самоуправљање’’ — одбранио 29. XII 1987.Припремила Г. Мрђеновић
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Зоран Јовановић, правник y СИП-у: „Уговор о осигурању ин- вестиционих радова y иностранству” — одбранио 6. јануара 1987. године.
Миливоје Милекић, стручни сарадник y Заводу за проучавање социјалних проблема Београда: „Поверавање деце на чување и васпитава- ње као последица развода брака" — одбранио 13. јануара 1987. године.
Наташа Бошковић, „Институт оспоравања брачног родитељ- ског односа y позитивном праву СФРЈ" — одбранила 15. јануара 1987. године.
Радован Васиљевић, руководилац Финансијско-рачуноводственог сектора y Републичком СИЗ-у противуградне заштите Београда: „Форми- рање и употреба акумулације y југословенској привреди” — одбранио 26. фебруара 1987. године.
Гордана Младеновић, дипломирани правник y Генералном сек- ретаријату СИВ-а: ,ДСолективна безбедност у Повељи и пракси Уједиње- них нација” — одбранила 11. марта 1987. године.
Радослав Распоповић, дипломирани правник у Историјском институту: „Престанак међународног правног континуитета црногорске државе” — одбранио 11. марта 1987. године.
Јасна Цафић, дипломирани правник y Центру за одгој и усме- рено образовање кадрова y зрачном саобраћају — Загреб: „Талијански еврокомунизам, међународни раднички покрет и међународни односи” — одбранила 12. марта 1987. године.
Жељко Мирјанић, асистент Правног факултета y Бања Луци: „Радни односи научно-наставног подмлатка y високом школству” — од- бранио 27. марта 1987. године.
Тадија Бубаловић, судија Општинског суда y Модричи: „При- мена и одмеравање казне малолетничког затвора y кривичном праву СФРЈ” — одбрапио 11. маја 1987. године.
Ал&ксандра Јовановић, асистент Правног факултета y Беог- раду: „Функција циља југословенског самоуправног предузећа" —• одбра- нила 8. јуна 1987. године.
Александар Јакшић, РО „Текиг-Инвест”, Експорт-Импорт,, Бео- град: „Признање и извршење страних арбитражних одлука у упоредном праву” — одбранио 18. јуна 1987. године.
Зоран Ећимовић, саветник за правне послове y РЗ ЗСС Универ- зитета y Београду: „Хаварије y речном превозу" — одбранио 18. јуна 1987. године.
Рајко Јелић, асистент Правног факултета y Београду: „Основно имовинско право на стварима y друштвеној својини (са освртом на по- љопривредно земљиште)" — одбранио 22. јуна 1987. године.
Синиша Огњановић, Заједница осигурања имовине и лица „Дунав” y Краљеву: „Материјална одговорност радника y удруженом pa- ay” — одбранио 30. јуна 1987. године.
Љубиша Прокић, судија Општинског суда y Младеновцу: „Уго- вор о доживотном издржавању y СФРЈ” — одбранио 30. јуна 1987. године.
Слободан Шегрт, дипломирани економиста y Републичком шта- бу територијалне одбране СР Србије: „Оптимизација инвестиционе поли- тике y Југославији и међусекторски модел анализе” — одбранио 1. јула 1987. године.
Зоран Радмановац, дипломирани економиста РЗ „Иитерна бан- ка” y Крушевцу: „Опорезивање дохотка y организацијама удруженог ра- да" — одбранио 6. јула 1987. године.
Славко Јакопчевић, шеф Службе за разрез пореза Општине Трогир: „Опћинска управа друштвених прихода и њвн инвестициони утје- цај на развој зачатства на јединственом југословенском тржишту” — од- бранио 6. јуна 1987. године.
Мирко Соломун, јавни правобранилац, Међуопштинско јавно правобранилаштво y Тузли: „Садржина и субјекти права располагања средствима y друштвеној својини” — одбранио 6. јула 1987. године.206
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Ђорђе Николић, адвокатски приправник: „Уговорна одговор- ност извођача радова" — одбранио 9. јула 1987. године.
Јелена Камбер, „Европска заједница и тежње на стварању ев- ропске уније” — одбранила 9. октобра 1987. године.
Анамари Петрановић, асистент Правног факултета y Ријеци: „Имовинско правни односи према одредбама Ријечког статута 1530. го- дине” — одбранила 2. октобра 1987. године.
Милан Јанковић, стручни сарадник, Јавно правобранилаштво Србије: „Имовинско правни аспекти самоуправних споразума" — одбра- нио 3. новембра 1987. године.
Антун Саговац, адвокат из Велике Горице: „Подјела терета до- казивања код грађанскоправне одговорности за штету” — одбранио 9. новембра 1987. године.
Мирослав Раичевић, дипломирани економиста COYP „ФАМОС": „Основни проблеми и перопективе структурног и технолошког развоја зе- маља СЕВ-а и њихова економска сарадња са Југославијом” — одбранио 3. децембра 1987. године.
Миодраг Старчевић, официр ЈНА: „Нуклеарно оружје и међу- народно право” — одбранио 22. децембра 1987. године.
Вера Осолник, истраживач-сарадник, Институт за национална питања: „Анализе — мост или бреме y међународним односима СФРЈ са Аустријом, Италијом и Мађарском" — одбранила 23. децембра 1987. године.
Љиљана Мргић, референт за друштвено политичку организаци- ју, „Конграп”: „Актуелни проблеми енергетике y развоју југословенске индустрије” — одбранила 23. децембра 1987. године.
Милош Костратовић, дипломирани економиста, Одбор за кре- дитно-монетарни систем Већа република и покрајина Скупштине СФРЈ: „Камата у социјалистичкој самоуправној привреди” — одбранио 26. де- цембра 1987. године.
Предраг Илић, виши стручни сарадник, СДБ ССУП-а — Инсти- тут безбедности: „Ватикан и окупација Југославије” — одбранио 29. де-_ цембра 1987. године.
Велизар 1'олубоеић, правник „Нафтагас" — Нови Сад: „Зајед- ничке основе и мјерила распоређивања дохотка и расподеле средстава за личне дохотке” — одбранио 29. децембра 1987. године.

СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ НАГРАБЕНИ ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ ЗА УСПЕХ У ШКОЛСКОЈ 1986/87. ГОДИНИНовчаном наградом y износу од 20.000 динара за показани успех y школској 1986/87. години, поводом Дана Републике 29. новембра 1987. године, награђени су студенти који су завршили годину са просечном оценом 9,00 до 10,00:
Ha I години студија1. Јасна Банашевић
2. Теодора Јевтић3. Александар Петровић
4. Снежана Симовљевић5. Горан Дајовић6. Радмила Јовановић7. Даниела Обрадовић8. Тања. Тодоровић9. Миленија Миловановић10. Ружа Николић11. Мирко Ђорђевић12. Александар Поповић13. Снежана Радојичић

10,00 10,0010,00 10,009,85 9,85 9,85 9,859,71 9,71 9,57 9,57 9,57 207
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Ha II години студија

14. Драгана Ђурић15. Вера Малешевић 9,429,4216. Милош Стаме.нић 9,4217. Владанка Иванкић 9,2818. Наташа Јевтовић 9,2819. Јасмина Савић 9,2820. Галина Димитријевић 9,1421. Душан Петровић 9,1422. Дарко Милисављевић 9,0023. Мариола Митровић 9,00
1. Александар Станивук 9,572. Славица. Павловић 9Д23. Иван Кашикапа 9ДЗ4. Владимир Стојиљковић 9Д65. Драгана Ђорђевић 9*00Ha III години студија1. Бојана Перовић 10,002. Драгиња Костовски 9,883. Катарина Лазаревић 9,624. Дејан Давидовић 9,425. Владимир Козар6. Саша Драић 9,147. Саша Гајин 9,008. Влада Кезић 9,009. Даница Дражић 9,00
Ha IV години студија1. Гордана Илић
2. Слободан Панов3. Горан Свилановић4. Ивана Перовић5. Душан Јаковљевић
6. Војислав Станимировић

10,00 9,88 9,66 9,33 9,25 9,22За ycnex y студијама као најбоље дипломирани студент награђе- на je Гордана Илић, студент Правног факултета у Београду, са просеч- ном оценом 10,00 новчаном наградом y износу од 50.000.— динара.За најбоље урађени темат и прву награду за рад под насловом „ЗЛО- УПОТРЕБА СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА" новчаном наградом y износу од 40.000.— динара награђен je Александар Станивук.Припремио Миљко Ваљаревић

ОСНИВАЊЕ ОПШТЕГ СЕМИНАРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУНа Правном факултету y Београду основан je Општи семинар. Том приликом je изабрана и његова управа. За управника Ошптег семинара изабран je професор др Стеван Врачар, за заменика управника доцент др Данило Баста, за секретара асистент мр Драган Митровић и за члано- ве управе ванредни професор др Загорка Јекић, доцент др Владимир Во- динелић и један представник студената.208



АПФ, 1—2/1988 — Факултетска хроника(стр. 203—209)Настанку Општег семинада претходиле су многе повољне околно- сти. Пре свега, то je несумњива потреба да Правни факултет има једну тако значајну институцију. Томе je погодовало што je на Факултету већ постојао овакав облик рада, a од ништа мањег значаја није ни околност што je до оснивања Ошитег семинара протекло четири године од успеш- ног обнављања рада Општег семинара Катедре за политичке науке. Han- Me, већ je y том периоду, иако катедарски по називу, Општи семинар Ка- тедре за политичке науке стварно и од самог почетка функционисао као општефакултетска институција, омогућавајући успешно саопштавање нај- новијих и најважнијих резултата научног истраживања. Сараднички круг je, при томе, прошириван ангажовањем научних посленика ван Факул- тета. Оваквој спремности на сарадњу погодовали су показано интересо- вање и посебно залагање руководилаца — професора др Војислава Симо- вића a од 1985. и данас професора др Стевана Врачара, сарадника, као и разумевање на које je наишао овакав рад и оваква оријентација Се- минара.Све поменуте чињенице и околности утицале су на формирање Оп- штег семинара Правног факултета. Тиме ce омогућавају упознавање са најновијим и најзначајнијим резултатима научних истраживања настав- ника, сарадника и других научних радника (докторске дисертације, ма- гистарски радови, монографије, студије, расправе и слично); предавања наставника са других факултета, научних радника из других институци- ја и иностранства; јавне расправе о значајним питањима правног живо- та и политичког система; дискусије о научним пројектима и резултатима научних истраживања, као и дискусије о објављеним књигама факултет- ских наставника и других домаћих и страних аутора.Општи семинар je званично почео да ради 20. новембра 1986. годи- не. Том приликом je, y пригодном слову, управник Општег семинара про- фесор др Стеван Врачар изразио опште задовољство оснивањем Општег семинара Правног факултета y Београду. Стварање једне овакве значај- не институције на Факултету, истакао je професор Врачар, требало би да значи много за активирање и потврђивање неоспорног научног потенци- јала који постоји и на Факултету и ван њега. Рад Општег семинара тре- ба, такође, да побуди и развије интересовање за овакав облик наставно- -научног рада јер за њим постоји неоспорна потреба, a нема праве замене.Оваквој активности Општег семинара примерено je и његово ме- сто. Оснивање и рад Општег семинара ни на који начин не доводе у пи- тање постојање и рад катедарских семинара јер je и сам Општи семи- нар настао из једног катедарског семинара, као и због тога што je годи- нама постојала потреба да Факултет као целина има овакву наставно- -научну институцију. Поред тога, досадашња искуства катедарских семи- нара и могућност да ce њихов рад спецификује, омогућавају успешно допуњавање делатности Општег и катедарских семинара. To потврђују постојање и једногодишњи рад Општег семинара, као и рад катедарских семинара на Факултету.
др Драган Митровић
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