
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ И ПЕНЗИОНИСАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У 1990. ГОДИНИСавет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на својој ХШ седници од 17.01.1990. године на предлог Наставно- научног већа Факултета изабрао je:
др Стевана Ђорђевића, ванредног професора, y звање редовног профе- сора за предмет Међународно јавно право.
др Момира Милојевића, ванредног професора y звање редовног профе- сора за предмет Међународно јавно право и Међународне организације.
мр Драгора Хибера, асистента, поново y звање асистента за предмет Увод y грађанско право и Стварно право.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на својој XIV седници од 27.04.1990. године на предлог Наставно- научног већа Факултета изабрао je:
др Оливера Антића, доцента, y звање ванредног професора за предмет Наследно право.
др Радмилу Васић, асистента, y звање доцента за педмет Увод y право.
др Драгана Митровића, асистента, y звање доцента за предмете Увод y право и Аутономно право самоуправних организација и заједница.
Милојка Стојановића, вишег предавача, поново y звање вишег преда- вача за предмет Основи народне одбране и друштвене самозаштите СФРЈ.
мр Александру Јовановић, асистента-приправника, y звање асистента за предмет Политичка економија.На истој седници Савета донета je Одлука о заснивању радног односа са др Михаилом Ђурићем, редовним професором, за предмете Увод y право и Филозофија права.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на својој XV седници од 2.07.1990. године на предлог Наставно-науч- ног већа Факултета изабрао je:
др Владету Станковића, ванредног професора, y звање редовног профе- сора за предмет Привредни систем Југославије.
др Драгутина Шошкића, ванредног професора, y звање редовног профе- сора за предмет Политичка економија.
мр Славицу Вујановић, дипломираног филолога, y звање предавача за Енглески језик.Савет Правног факултета Универзитета y Београду y проширеном саставу на својој XVI седници од 28.09.1990. године на предлог Наставно- научног већа Факултета изабрао je:
др Драгољуба Поповића, доцента, y звање ванредног професора за пред- мет Општа историја државе и права.
др Мирослава Милошевића, доцента, поново y звање доцента за пред- мет Римско право.
мр Жику Бујуклића, асистента, поново y звање асистента за предмет Римско право.

795



АПФ, 6Д990 - Избори и пензионисања наставника и сарадника Правног факултета y1990. год. - Миљко Ваљаревић (стр. 795-796)
Силвију Пановић, дипломираног правника, y звање асистента- при- правника за предмет Кривично право.
НаташуДелић, дипломираног правника, y звање асистента- приправ- ника за предмете Кривично право и Судска психологија.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду на својој IV седници од 24. децембра 1990. године изабрало je:
др Косту Чавошког, научног саветника, y звање редовног професора за предмет Увод y право.
др Александра Стојановића, доцента, y звање ванредног професора за предмет Управно право.
др Миленка Kpehy ванредног професора, y звање редовног професора за предмет Међународно јавно право.
др Весну Бесаровић, ванредног професора, y звање редовног професора за предмете Привредно право и Ауторско право са Правом индустријске својине.
др Мирка Васиљевића, ванредног професора, y звање редовног профе- сора за предмете Привредно право и Саобраћајно право.
мр Гордану Павићевић-Вукашиновић, асистента, поново y звање аси- стента за предмет Марксизам и савремено друштво.
мр Рајка Јелића, асистента-приправника, y звање асистента за предмет Друштвена својина и самоуправљање.Наставници Правног факултета који су отишли y пензију 1. октобра 1990. године:
др Зоран Антонијевић, редовни професор
др Михаило Ђурић, редовни професор
др Љубица Кандић, редовни професор

Миљко Ваљаревић

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 1990. ГОДИНИ
Стојан Новаковић, пензионер из Београда: „Заједничка баштина чове- чанства y међународном праву” - одбранио 23. јануара 1990. године.
Драган Николић, асистент-приправник на Правном факултету y Ни- шу: „Кривични законик Кнежевине Србије из 1860. године” - одбранио 5. фебруара 1990. године.
Александар Јакшић, адвокат из Београда: „Обезбеђење извршења оба- веза y међународном приватном праву” - одбранио 21. марта 1990. године.
Иванка Спасић, асистент y Институту за упоредно право y Београду: „Уговор о лизингу” - одбранила 28. марта 1990. године.
Душан Новаковић, адвокат из Београда. „Правни односи учесника y уговору о текућем рачуну” - одбранио 16. маја 1990. године.
Јанко Ницовић, виши инспектор СУП-а из Београда: „Остваривање заштитне функције y Социјалистичкој Републици Србији” - одбранио 16. маја 1990. године.
Агнеш Картаг-Одри, асистент на Правном факултету y Новом Саду: „Правна свест” - одбранила 1. јуна 1990. године.
МирЈана Стефановски, асистент Правног факултета y Београду: „Хр- ватски концепти државног уређења и време стварања југословенске државе 1918-1922. године” - одбранила 14. јуна 1990. године.
Маринка Цетинић, асистент на Правном факултету y Београду: „Кри- вично дело пропуштања” - одбранила 19. јуна 1990. године.
Шалета Ђуровић, начелник Стручне службе Извршног већа Црне Горе; Правно уређење заједничких улагања домаћих и страних лица y туризам СР Црне Горе” - одбранио 20. јуна 1990. године.796



АПФ, 6Д990 - Одбрањене докторске дисертације и магистарске тезе y 1990. години -Гордана Мрђеновић (стр. 796-798)
Мирослав Живановић, предавач на Вишој школи унутрашњих послова y Беотраду: „Концепт удруживања произвођача- историјскиразвој, облици, теорија” - одбранио 21. јуна 1990. године.
Миодраг Старчевић, пуковник y ЈНА y Правној служби ССНО y Београ- ду: „Репресалије y савременом међународном праву оружаних сукоба” - одбранио 22. јуна 1990. године.
Звонимир Томић, асистент на Правном факултету y Сарајеву: „Мере безбедности y југословенском кривичном праву” - одбранио 27. јуна 1990. године.
Бранко Лубарда, асистент на Правном факултету y Београду: „Колек- тивни уговори о раду као извори радног права y савременим државама” - одбранио 28. јуна 1990. године.
БонинаБезмалиновић, асистент наПравном факултету y Сплиту: „Ор- ганизација француске власти y Далмацији 1806-1809”. - одбранила 29. јуна 1990. године.
Живан Николић, начелник Завода за цене СР Србије y Београду: „Прав- ни оквир система кредитирања y Југославији” - одбранио 27. новембра 1990. године.
Данијела Обрадовић, асистент истраживач y Јутословенском институ- ту за новинарство y Београду: „Савремена корпоративна држава” - одбрани- ла 3. јуна 1990. године.
Jaffer Abed Almahdi Sahib, правник, стипендиста Републике Ирак: „Спољ- на политика Израела y арапском региону после 1973.” - одбранио 7. децембра 1990. године.
Жељко Иваниш, официр ЈНА из Београда: „Војно политички положај Јутославије” - одбранио 8. децембра 1990. године.
Весна Татић, истраживач сарадник y Институту друштвених наука y Београду: „Гаранција пројектанта и градитеља за солидност грађевине и њихова имовинска одговорност” - одбранила 21. децембра 1990. године.
Живко Мазић, председник Војног суда y Загребу: „Право на коришћење језика и писма y кривичном поступку” - одбранио 28. децембра 1990. године.

Гордана Мрђеновић

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ У 1990. ГОДИНИ
Зоран Мимица, правник y предузећу „Раде Кончар” y Загребу: „Сила и право y делу Томаса Хобса” - одбранила 4. јануара 1990. године.
Нада Госић, асистент-приправник на Медицинском факултету y Ту- зли: „Уставна улога друштвеног правобраниоца самоуправљања y поли- тичком систему социјалистичког самоуправљања” - одбранила 12. јануара 1990. године.
Сгеван Каменковић, заменик друштвеног правобраниоца самоуправ- љања: „Деловање фискалног система и фискалне политике на промене y друштвеној својини y Југославији” - одбранио 15. јануара 1990. године.
Драган Прља, асистент y Институту за међународну политику и при- вреду y Београду: „СР Србија y међународним односима јутословенске феде- рације” - одбранио 17. марта 1990. године.
Зоран Поповић, секретар СИЗ-а за комуналне делатности, грађевинско земљиште и путеве Општине Савски венац y Београду: „Радно право y прав- ном систему и позитивном праву СФРЈ” - одбранио 17. априла 1990. године.
Тања Јововић, аналитичар за послове државне границе и странаца y РСУП-у Црне Горе: „Морско дно и подземље изван граница националне јурисдикције” - одбранила 3. маја 1990. године.
Данијела Вујановић, виши саветник y Републичком секретаријату за индустрију, енергетику и грађевинарство Србије y Београду: „Правно еко- 
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АПФ, 6/1990 - Одбрањене докторске дисертације и магистарске тезе y 1990. години -Г ордана Мрђеновић (стр. 796-798)номски оквири унапређивања сарадње југословенских и страних предузећа y функцији регионалне политике земље” - одбранила 8. јуна 1990. године.
Ненад Раденковић, незапослен правник из Ниша: „Лењиново схватање о држави” - одбранио 18. јуна 1990. године.
Момир Копривица, заменик војног тужиоца из Београда: „Кривично дело против оружаних снага извршено из убеђења” - одбранио 18. јуна 1990. године.
Милена Полојац, асистент на Правном факултету y Крагујевцу: „Со- циетас y Римском праву” - одбранила 18. јуна 1990. године.
Јован Ћирић, правник Института за криминолошка и социолошка ис- траживања y Београду: „Кривично дело несавесног лечења болесника” - одбранио 18. јуна 1990. године.
Хуснија Битић, адвокат из Београда: „Престанак радног односа y СФРЈ” - одбранио 26. јуна 1990. године.
Лазар Југовић, судија општинског суда y Шапцу: „Кривично правни аспект заштите човекове средине” - одбранио 29. јуна 1990. године.
Wassen Abd Alrazak Hassen, статистичар централне банке y Багдаду: „Фи- нансијска политика и проблеми развоја земаља арапског залива” - одбрани- ла 10. јула 1990. године.
Томислав Сгојковић, стручни сарадник Врховног суда Косова: „Изми- рење као облик мирног решавања међународних спорова” - одбранио 10. октобра 1990. године.
Радмила Шупут, правник информатичар Градског завода за статистику: „Припремање и доношење прописа y условима савремене компјутерске тех- нологије и развоја информатике” - одбранила 24. октобра 1990. године.
Зубчић Соња, асистент приправник на Правном факултету y Ријеци: „Недопуштена кауза y закону о обавезним односима” - одбранила 6. новем- бра 1990. године.
Слађана Ђурић, асистент приправник на Правном факултету y При- штини: „Социолошка схватања социјалне структуре југословенског дру- штва” - одбранила 7. новембра 1990. године.
Вишња Росенберг, адвокат y Ријеци: „Обавеза заштите y случају евик- ције” - одбранила 7. новембра 1990. године.
Зоран Чичак, уредник Центра за идејни рад ССО Србије: ..Уговорна способност федералних јединица - упоредно уставни и међународни вид” - одбранио 8. новембра 1990. године.
Божидар Митровић, правник y предузећу „Југославија комерц”: „Право рекламације код уговора о продаји y међународној трговини” - одбранио 12. новембра 1990. године.
Давор Станковић, власник агенције за пословни консалтинг y Осијеку: „Обим накнаде материјалне штете y деликтној одговорности” - 20. новембра 1990. године.
Љиљана Јеремић, директор сектора „Инекс банка” y Београду: „При- вредно правне претпоставке за употребу деоница y привреди Југославије” - одбранила27. новембра 1990. године.
Стево Марковић, самостални правни референт ВаЈваонице бакра и алу- минијума y Севојну: „Организационо правни облици улагања иностраног капитала y Југославији” - одбранио 4. децембра 1990. године.
Горана Сганичић, асистентнаПравном факултету y Сплиту: -Konstitutio tanta" - одбранила21. децембра 1990. године.
Мирела Шарац асистент приправник на Правном факултету y Моста- ру: „Развој поморског права y Дубровнику” - одбранила 26. децембра 1990. године.
Дражен Петровић, асистент-приправник на Правном факултету y Са- рајеву: „Међународни уговори Европске заједнице” - одбранио 28. децембра 1990. године.

Гордана Мрђеновић

798



АПФ, 6/1990 - Списак награђених студената - Миљко Ваљаревић (стр. 799-800)
СПИСАК СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ KO ЈИ СУ НАГРАЂЕНИ ЗА ПОСТИГНУТИ УСПЕХ ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ, 29. НОВЕМБРА1990. ГОДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 1989/90.Г.За показани успех y школској 1989/90. години, поводом Дана Републике 29. новембра 1990. године, дипломом Правног факултета y Београду награ- ђени су студенти који су завршили годину са просечном оценом од 8,5 до 10,00:Успех на 1 години студија Бр. досијеа Просечна оцена1. Петровић Ж Владан 88-1 10,002. Терзић Р. Ненад 88-55 10,003. Милићевић Јелена 89-44 10,004. Родић Б Ивана 89-57 10,005. Кујунџић М. Љубица 89-147 10,006. Танацковић Д. Весна 89-284 10,007. Весић М. Горан 88-182 9,858. Ђорђевић Р. Александра 89-279 9,859. Килибарда М. Даница 89-26 9,7110. Ивошевић Љ. Диана 89-194 9,7111. Вучић A Александар 88-8 9,5712. СепиА Роберт 88-71 9,5713. Добросављевић Д Гордана 89-464 9,5714. Ежденци Ивица 88-249 9,4315. Биорчевић A Јелена 89-24 9,4216. Свирчевић М. Мирослав 89-237 9,4217. Бачвански С. Душко 88-21 9,1418. МајићВ. Миодраг 88-612 9,1419. Јовановић Д МирЈана 89-34 9,1420. Павлица Р. Маријана 89-58 9,1421. ИњацБ. Оливер 89-132 9,1422. Јовићевић Н Ана 89-134 9,1423. Николић М. Соња 89-146 9,1424. Вучетић Jh Весна 89-157 9,1425. Милошевић В. Милош 89-344 9,1426. Бобић Анабел 89-471 9,1427. Ђорђевић Ж Дејан 88-34 9,0028. Чворовић Р. Зоран 88-272 9,0029. БованБ БоЈан 88-445 9,0030. МаноЈловић В Снежана 89-31 9,0031. _Жакула М. Душанка 89-51 9,0032. Паспаловски Б. Вилијам 89-67 9,0033. Денчић Г. Светлана 89-92 9,0034. Николић Н Бојана 89-127 9,0035. Костић М. Ивана 89-242 8,8636. Трифуновић М. Мирјана 89-472 8,8637. Машић Л. Предраг 88-174 8,8538. Премовић Б Гордана 89-4 8,8539. Савић IL Наташа 89-12 8,8540. Антић С Данијела 89-30 8,8541. Вишић Р. Драгана 89-32 8,8542. Лазић Д Жарица 89-111 8,8543. Крстић Ж Снежана 89-141 8,8544. Милановић Т. Јелена 89-238 8,8545. Радовић Р. Томислав 88-84 8,71
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46. Јовановић R Ненад 88-413 8,7147. Kopah М. Биљана 89-6 8,7148. Вукићевић Д Марија 89-21 8,7149. Боровић Т. Гордана 89-33 8,7150. Старчевић М. Драгана 89-86 8,7151. Ђусић Р. Дијана 89-223 8,7152. Радовановић G Биљана 89-417 8,7153. Стојковић Б Татјана 89-36 8,5754. Сгевановић С Ивана 89-336 8,5755. Љеповић Д. Јелена 89-393 8,5756. КептецМ. Сања 89-700 8,57Успех на II години студија1. Степановић М. Сања 88-97 10,002. Вељовић Ж Мирјана 88-20 9,853. Шкулић 3 Милан 87-43 9,714. ДрецунВ. Александра 88-244 9,715. Петрикић Ђ. Радивоје 87-481 9,716. Завишин R Наташа 88-5 9,437. Курдулија М. Ружица 88-59 9,42Успех на III години студија Бр. досијеа Просечна оцена1. Поповић G Елена 87-7 10,002. Перовић G Јелена 87-17 10,003. Стевановић М. Ивана 87-75 10,004. ПурићВ. Оливера 87-42 9,875. Татић Д. ДамЈан 87-1006 9,50Успех на IV години студија1. Шевић Љ. Жељко 85-2 10,002. Тасески Ј. Биљана 86-55 9,093. Јевтовић В. Наташа 86-74 8,77За успех y студијама као дипломирани студент са укупно положеним 31 испитом награђен Шевић Љ. Жељко, студент Правног факултета Универ- зитета y Београду, број досијеа 85-2, са просечном оценом 9,96 - новчаном награцом y износу од 5.000,00 динара.За најбоље урађене темате прву награду и новчани износ од 3.000,00 динара добили су:1) Александра Дрецун за рад под насловом: „СИСТЕМИ ПРОМЕНЕ УС- ТАВА У ФЕДЕРАТИВНИМ ДРЖАВАМА”2) Крсто Бобот за рад под насловом: „СИСТЕМИ ПРОМЕНЕ УСТАВА У ФЕДЕРАТИВНИМ ДРЖАВАМА”3) Данијела Николић за рад под насловом: „ФОРМЕ БРАКА”.Трећу награду и новчани износ од 1.000,00 динара добио je Мирослав 
Совиљ за рад под насловом: „УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ БАЛКАНСКИХ РАТО- ВА 1912-1913. ГОДИНЕ”.За урађене темате похваљени су следећи студенти:1) Александра Станковић за рад под насловом: „УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИ- ЦЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА 1912-1913. ГОДИНЕ”.2) Зоран Сарић и Жељко Влаховић за рад под насловом: „РЕПАРАЦИЈЕ ПОСЛЕII СВЕТСКОГ РАТА”.

Миљко Ваљаревић
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20 ГОДИНА КЛУБА „ФОРУМ РОМАНУМ”„Сенат и народ римски” још једном су похрлили на свој ФОРУМ, али заразлику од старог Рима, 23.11.1990. године y амфитеатру V Правног факул- тета y Београду, ФОРУМ није био стециште расправа и судских спорова, безидејног плебса и суморног робља. Уз широки осмех, уз пријатељска тап- шања, загрљаје и топли стисак руку, помешали су ce Цезар, претори, остали виши и нижи магистрати, римски грађани, Латини и перегрини. Тако би, уз мало маште, изгледао приказ свечане прославе Клуба љубитеља римског права и античке историје „Форум Романум” уприличене поводом пуних 20 година живота овог Клуба y крилу нашег факултета.Ипак, сада ћемо ce, пратећи славну традицију античких историчара, осврнути на хронолошки редослед догађаја везаних за ову свечаност.18.00: У семинару 241, седишту ФОРУМА, све je почело коктелом, упоз- навањем старих и нових приврженика Клуба и пригодном изложбом фото- графија која je настојала да прикаже све сегменте живота и рада клуба ФОРУМ РОМАНУМ y протекле две деценије. Поред тога, први пут, јавно су из-ложене брижљиво чуване занимљивости, сувенири са многобројних пу- товања и реликвије ФОРУМА.19.00: Свечана академија одржана je y амфитеатру V. Присуство проф. др Hansa Ankuma, деканаПравног факултета y Амстердаму и члана Холандске краљевске академије наука, prof, dr Gerharda Tira ca Правног факултета y Минхену, prof, dr Eve Jakub ca Правног факултета y Сегедину, породице пре- минулог проф. др Драгомира Стојчевића, оснивача и првог председника Клуба, декана проф. др Мирослава Петровића, представника Јеврејске верске заједнице и италијанске амбасаде, Друштва Перуђинаца, старих и нових чланова и многих драгих гостију - учинило je овај скуп још свечанијим. Радно председништво изабрано за ову прилику сачињавали су проф. др Јелена Даниловић, проф. др Обрад Сганојевић и проф. др Сима Аврамовић. На самом почетку, проф. др Обрад Станојевић, садашњи председник ФОРУ- МА, подсетио je све присутне y чему je тајна успеха Клуба и које су све активности које ra чине јединственим на нашем Универзитету. Потом су рођендан „слављенику” честитали наш декан, проф. др Мирослав Петровић, проф. др Hans AnJcum који je председник „старијег брата” Форума y Амстерда- му, и проф. др Gerhard Tir. Прочитан je и телеграм проф. др Aristide Teodoridesa из Брисела, великог пријатеља и добротвора Клуоа, који je био спречен да дође y Београд, али није заборавио да пошаље ФОРУМУ свој рођендански поклон. У име старих чланова о ФОРУМУ je говорио његов први секретар, проф. др Дејан Поповић, a поздрав нових чланова пренео je садашњи секретар Клуба, Војислав Станимировић. У уметничком делу програма учествовали су Народни оркестар КУД-а „Бранко Крсмановић”, ансамбл „Ренесанс” и виолинисткиња Татјана Олујић.20.00: Неформални део вечери „Форума Романума” одвијао ce y диско- теци „Бонафидес”. Опуштени „Сенат и римски народ” показали су, на најбо- љи начин, сву величину и лепоту „римске културе”. Ту више није било патриција и плебејаца, слободних иробова. Није ce знало, нити je било битно ko je студент, ко професор, ко стари, a ко нови члан. Био je то неописиви празник Сатурналија. Све што ce тамо дешавало остаће неизречено. Мис старог и мис новог ФОРУМА остаће безимене, диригенти хорова такође; гитаристи, певачи, плесачи, забављачи, посматрачи - иако овде неименова- ни, сви ће они бити запамћени, сви ће ce помињати и препричавањем улази- ти y ФОРУМСКУ ЛЕГЕНДУ, све до новог сусретасвих оних који су удахнули живот y ФОРУМ РОМАНУМ и учинили да му младост и свежина постану трајне одлике.24.11.1990.02.00: Растаиак. Поздрави. „До виђења 1995. године”! ФОРУМ ће тада имати 25 дивних година. A ми? To није важно...

Војислав Станимировић
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