
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ У 1992. ГОДИНИВладета Петровић, радна организација "Медифарм”: ’’Права купца y случају недостатка на робу y међународном промету” - одбранио 13. јануара 1992. године.Небојша Јовановић, асистент Правног факултета y Београду: ’’Уговор- на одговорност речног превозиоца робе” - одбранио 22. јануара 1992. године.Ана Желчевић, асистент Правног факултета y Београду: ’’Правна при- рода налога” - одбранила 29. јануара 1992. године.Мирослав Прцовић, самостални саветник y Генералном секретаријату СИВ-а: ’’Фалсификати новчаница” - одбранио 16. марта 1992. године.Милан Павић, адвокат y Београду: ’’Уговор о трансферу технологије и сукоб закона” - одбранио 20. марта 1992. године.МаркоЛазаревић, судијађојногсудау Сплиту (Тиват): ’’Кривично дело злостављања потчињеног или млађег” - одбранио 27. маја 1992. године.Миломир Михаљевић, запослен y Савезном секретаријату иностраних послова: ’’Економско-правни вид међународне заштите животне средине” - одбранио 28. маја 1992. године.Катарина Лазаревић, асистент y Институту за криминолошка и социо- лошкаистраживања: ’’Слободна конкуренција y тржишној економијиЕвроп- ске економске заједнице” - одбранила 10. јуна 1992. године.Драган Старовић, директор сектора за привредно правне послове ”Руд- нап”: ”Страна улагања y СФРЈ y складу са новим прописима” - одбранио 11. јуна 1992. године.Осман Кадриу, стручни сарадник Општинског суда y Кичеву: ”Одго- ворност за штету коју причини трећем лицу радник предузећа” - одбранио 8. јула 1992. године.Златко Стефановић, запослен y Комуналном фонду y Бору: ’’Етажна својина” - одбранио 9. јула 1992. године.Душко Димитријевић: ’’Међународно правно регулисање територије држава” - одбранио 9. јула 1992. године.Драгољуб Делић, новинар y дневном економском листу "Привредни преглед”: ’’Мултилатерална правно-економска сарадња Југославије и зема- ља Источне Европе” - одбранио 10. јула 1992. године.Жељко ДрагоЈевић, запослен y СИП-у: ’’Економска сарадња и уговорно регулисање односа СФРЈ са земљама Нордијског савета” - одбранио 14. јула 1992. године.Fawzia Khsnan: "Арапска лига и њена улога према савременом регионал- ном питању на Блиском истоку” - одбранила 14. јула 1992. године.Војин Радевић, председник Већа савеза синдиката Вождовац: ’’Правно- економски режим тржишта градског грађевинског землзишта” - одбранио 17. јула 1992. године.Славен Бачић, асистент Правног факултета y Новом Саду: ’’Повеље и статути слободних краљевских градова y Бач-Бодрошкој жупанији” - одбра- нио 14. септембра 1992. године.
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АПФ, 6/1992 - Одбрањене магистарске тезе y 1992. години (стр. 655-656) Одбрањене докторске дисертације y 1992. години (стр. 656)Здравко Стојановић, судија y Општинском суду y Босанском Петровцу: ’’Уговор о уступању и расподели имовине за живота” - одбранио 15. септем- бра 1992. године.Горан Танбић, стручни сарадник y Првом општинском суду y Београду: "Јутословенско израелски односи” - одбранио 22. септембра 1992. године.Божидар Бановић, асистент на Вишој школи унутрашњих послова y Земуну: ’’Криминалистичка обрада кривичног дела проневере” - одбранио 29. октобра 1992. године.Милован Комненић, судија y IV општинском суду y Београду: "Фалси- фиковање службене исправе” - одбранио 26. новембра 1992. године.Светозар Никитовић. запослен y Ауто-мото друштву y Титовом Ужицу: ’’Учествовање y тучи” - одбранио 21. децембра 1992. године.Весна Бојовић, запослена y ЈКП ’’Београдске електране”: ’’Инострани кредитори и повериоци Југославије” - одбранила 22. децембра 1992. године.Припремила Десанка Стоиљковић
ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 1992. ГОДИНИБранко Орлић, асистент Факултета организационих наука: ’’Друштве- на организација и политичка власт” - одбранио 13. јануара 1992. године.Нецад Дувњак, асистент Правног факултета y Сарајеву: ’’Подзаконски нормативни акти за извршење закона са посебним освртом на СФРЈ” - одбра- нио 23. јануара 1992. године.Драган Вучинић, Савезни секретаријат заразвој: ’’Институционалност тржишност y области инвестиција y условима државне својине” - одбранио 23. јануара 1992. године.Горан Поповић, судија IV општинског суда y Београду: ’’Правни карак- тер уговорних односа између Бретонвуцких установа као кредитора и земаља дужника” - одбранио 24. јануара 1992. године.Петар Кунић, спољни сарадник на Факултету политичких наука y Загребу: ’’Тенденције y подруштвљавању државне управе” - одбранио 7. фе- бруара 1992. године.Радомир Прелевић, помоћник министра y Министарству за уну- трашње послове Црне Горе: ’’Правни положај друштвеног предузећа” - одбра- нио 27. фебруара 1992. године.Магдалена Сич-Фејеш, Правни факултет y Новом Саду: ’’Codex Theodo- sianus” - одбранила 10. марта 1992. године.Јанко Кубињац, судија Општинског суда y Бачком Петровцу: "Правне вредности - структура и основне врсте” - одбранио 22. октобра 1992. године.Слободан Вучићевић, директор пословне школе Београд: ’’Превозне исправе y поморском превозу робе” - одбранио 26. октобра 1992. године.Рајко Јелић, асистент Правног факултета y Београду: ’’Правни промет друштвених средстава” - одбранио 2. новембра 1992. године.Слободанка Недовић, асистентПравног факултета y Београду: ’’Држава благостања: идеје и политика” - одбранила 22. децембра 1992. године.Марко Иваниш, комерцијалиста за увоз-извоз y ’Тенералекспорту” y Београду: "Услови и могућностиза успостављање конвертибилност и домаће валуте” - одбранио 25. децембра 1992. године.Александра Јовановић, асистент Правног факултета y Београду: ”Ути- цај типа својине на поиашање (ефикасност) самоуправног предузећа” - одбра- нила 26. децембра 1992. године. Припремила Десанка Стоиљковић656



АПФ, 6/1992 - Избори и пензионисања наставника и сарадника Правног факултетауииверзитета y Београду y 1992. години (стр. 657)ИЗБОРИ И ПЕНЗИОНИСАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У 1992.ГОДИНИИзборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног већа У ниверзитета y Београду, на својој седници од 14.04.1992. године изабрало je:др Бранка Лубарду, асистента, за доцента за предмет Радно право са социологијом рада.др Владана Јончића, нредавача, поново y звање предавача за предмет Општенародна одбрана и друштвена самозаштита СФРЈ.мр Гордану Илић-Попов, асистента-приправника, y звање асистента за предмет Финансије и финансијско право.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајуђег стручног већа Универзитета y Београду. на својој седници од 16.09.1992. године изабрало je:др Владимира Водинелића, доцента, y звање ванредног професора за предмет Грађанско право.др Драгора Хибера, асистента, y звање доцента за предмет Увод y грађанско право и Стварно право.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног органа Универзитета y Београду, на својој седници од 14.10.1992. године изабрало je:др Светислава Таборопшја, ванредног професора, заредовног професо- ра за предмет Привредни систем Југославије.др Емилију Вукадин, доцента, за ванредног професора за предмет Еко- номска политика Југославије.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног органа Универзитета y Београду, на својој седници од 2.12.1992. године изабрало je:др Драгоша Јевтића. ванредног професора, за редовног професора за предмет Историја државе и права народа Југославије.др Марину Јањић-Комар, доцента, за ванредног професора за предмет Породично право са основама социологије породице.мр Олгу Поповић, асистента, поново за асистента за предмет Историја државе и права народа Југославије.мр Небојшу Јовановића, асистента-приправника, за асистента за пред- мет Привредно право са Саобраћајним правом.Наставници Правног факултета који су отишли y пензију y 1992. годи- ни: др Мирослав Ђорђевић, редовни професор,др Стеван Врачар, редовни професор,др Стеван Ђорђевић, редовни професор. Припремио М. Ваљаревић

657


