
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ И ПЕНЗИОНИСАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У 1995. ГОДИНИ
Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног већа Универзитета y Београду, на сво- јој седници од 13.2.1995. године изабрало je:
др Марију Драшкић, доцента, y звање ванредног професора за предмет Породично право.
др Драгана Митровића, доцента, y звање ванредног професора за пред- мет Увод y право.
др Радмилу Васић, доцента, поново y звање доцента за предмет Увод y право.
МилоЈка СтојановиЛа, вишег предавача, поново y звање вишег преда- вача за предмет Полемологија.
мр НаташуДелић, асистента-приправника, y звање асистента за пред- мет Кривично право са Судском психологијом.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног већа Универзитета y Београду, на сво- јој седници од 3.4.1995. године, изабрало je:
др Драгољуба Поповића, ванредног професора, y звање редовног про- фесора за предмет Општа правна историја.
др Гордану Илић-Попов, асистента, y звање доцента за предмет Јавне финансије и финансијско право.
мр Момчила Ристића, асистента, поново y звање асистента за предмет Међународно јавно право.
мр Сашу Бована, асистента-приправника, y звање асистента, за пред- мет Општа социологија и Социологија права.
мр Жику Бујуклића, асистента, поново y звање асистента за предмет Римско право.
мр Силвију Пановић-Ђурић, асистента-приправника, y звање асистен- та за предмет Кривично право.
Миодрага Јоваиовића, дипломираног правника, y звање асистента- приправника, за предмет Увод y право.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног већа Универзитета y Београду, на сво- јој седници од 22.5.1995. године, изабрало je:
др Оливера Антића, ванредног професора, поново y звање ванредног професора за предмет Наследно право.
мр Марка Ђурђевића, асистента-приправника, y звање асистента за предмет Облигационо право.
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АЛФ, 6/1995 - Одбрањене докторске дисертације y 1995. години(стр. 749-749)Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног већа универзитета y Београду, на својој седници од 2.10.1995. године, изабрало je:
др Оливеру Вучић, асистента, y звање доцента, за предмет Уставно право.
мр Наду Варничић-Донжон, лектора y звање предавача, за предмет Француски језик.
мр Владимира Сојиљковића. асистента-приправника, y звање асистен- та, за предмет Трговачко право.
мр Драгана Павића, асистента-приправника, y звање асистента, за предмет Облигационо право.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на основу сагласности одговарајућег стручног већа Универзитета y Београду, на сво- јој седници од 30.10.1995. године, изабрало je:
др Александра Стојатвића, ванредног професора y звање редовног професора, за предмет Управно право.НаставникПравногфакултетакојије отишао y пензију y 1995. години: 
др Михајло Лукић. редовни професор. припремио Миљко Ваљаревић

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 1995. ГОДИНИ
мр Предраг Илип, предавач y Центру за школовање и стручно усавр- шавање Института безбедности y Београду - СДБ ССУП: ’’Југословенско- ватикански односи од почетка Другог светског рата до напада на Југос- лавију” - одбранио 16. јануара 1995. године.
мр Драган Јовашевић, асистент на По лицијској академији y Београду: ’’Кривично дело фалсификовања исправе” - одбранио 23. маја 1995. године.
мр Оливера Вучић, асистент на Правном факултету Универзитета y Београду: ’’Аустријско уставно судство - чувар федерације и устава” - одбра- нила 2. јуна 1995. године.
мр Небојша Јовановић, асистент наПравном факултету Универзитета y Београду: ’’Правна природа ефектних берзи и берзанских послова” - одбра- нио 3. јула 1995. године.
мр Јасна Пак, адвокат y Београду: ’’Осигурање од одговорности за штете од производа” - одбранилаЗ. јула 1995. године.
мр Петар Хинић, директор представништва ЈАТ-а y Франкфурту: ”У го- вор о превозу путника y ваздушном саобраћају” - одбранио 26. октобра 1995. године. припремила Гордана Мрђеновић

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ У 1995. ГОДИНИ
Милица Тошић, члан ’’пореске групе” y Deloitte Touche (Економски институт, Београд): ’’Опорезивање добити предузећа y земљама ОЕЦЦ” - одбранила 9. јануара 1995. године.
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АЈПФ, 6/1995 - Одбрањене магистарске тезе y 1995. години(стр. 749-751)
РадоЈе Зечевић, незапослен: ’’Југославија и искоришћавање живих 6o- гатстава Јадрана y светлу новог права мора” - одбранио 12. јануара 1995. године.
Нада Рак-Ерор, запослена y Министарству правде Рспублике Србије на пословима међународне правне помоћи: ’’Посредовање суперсила y реша- вању регионалних спорова после 1980. године” - одбранила 18. јануара 1995. године.
ДрагољубЛазаревић, председник Општинског суда y Жагубици: ”3ад- руге и задружна својина” - одбранио 30. марта 1995. године.
Милан Тадић, запослен y Служби друштвеног књиговодства y СР Србији - Централа y Београду, као саветник за заједничке послове y Дирек- цији за правне послове: ’’Појам и елементи међународне пропаганде” - одбра- нио 4. априла 1995. године.
ТатЈана Петрушевска, асистентПравног факултета y Скопљу: ’’Односи држава y области дипломатског представљања” - одбранила 5. априла 1995. године.
Мирјана Полић, сарадник адв. Слободана Мандића: ’’Ауторско правна заштита софтвера y југословенском праву” - одбранила 20. априла 1995. године.
Дејан Дабетић, самостални саветник y Сектору за монетарно-банкар- ски, обрачунски и порески систем y Савезном министарству за финансије: ’’Утврђивање и наплата пореза на додату вредност y европској заједници, са посебним освртом на искуство Француске” - одбранио 20. априла 1995. го- дине.
Душан Врањанац, истраживач (асистент) y Институту за упоредно право, Београд: ’’Правни позитивизам Џоиа Остина” - одбранио 27. априла 1995. године.
Љиљана Рудић-Димић, стручни сарадник, правник на пословима заш- тите ауторских права домаћих и иностраних аутора из области музике и књижевности, y СОКОЈ-у (Савез Организација Композитора Југославије): ’’Коришћење ауторских дела путем сателита” - одбранила 3. маја 1995. го- дине.
Драган Павић, асистент-приправник на Правном факултету Универ- зитета y Београду: ’’Дужничка доцња y испуњењу уговорне обавезе” - одбра- нио 11. маја 1995. године.
Борислав Граховац, менацер y предузећу ’’Бите.м” Београд: ’’Правно- финансијски аспекти својинске трансформације друштвеног предузећа y друштво капитала” - одбранио 23. маја 1995. године.
Нада Тодоровић, запослена y Спортско.м центру ’’Младост” y Крагу- јевцу: ’Тржиште рада с посебиим освртом на југословенско тржиште радне снаге” - одбранила 26. маја 1995. године.
Зоран Поповић, руководилац Опште службе ДД ’’Минел-растављачи”, Нови Пазар: ’’Запосленост, нсзапосленост и проблеми миграције на терито- рији Општине Нови Пазар” - одбранио 8. јуна 1995. године.
Милан Париводић, асистент-приправник наПравном факултету Уни- верзитета y Београду: ’’Уговор о ексклузивној дистрибуцији робе” - одбра- нио 21. јуна 1995. године.
Данијел Пантић, истраживач-приправник y Економском институту, Београд: ’’Буцет европске заједнице” - одбранио 23. јуна 1995. године.
Слободан Стојановић, адвокат из Београда: "Одмеравање казне за привредне прсступе” - одбрапио 30. јуна 1995. године.
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АЛФ, 6/1995 - Одбрањене магистарске тезе y 1995. години(стр. 749-751)
Душко Допуђа, судија Војног суда y Београду: ’’Таоци и међународно право” - одбранио 30. јуна 1995. године.
Владимир Корижић, начелник Одељења за правне и опште послове y Секретаријату за развој Републике Црне Горе: "Нормативно регулисање планирања y југословенском привредном систему” - одбранио 30. јуна 1995. године.
Предраг Колаковић, незапослен: ’’Начини извршавања финансијских обавеза из уговора о међународној привредној сарадњи” - одбранио 5. јула 1995. године.
Дамјан Татић, незапослен: ’’Улога оружаних снага Уједињених нација y одржавању мира y средоземљу” - одбранио 10. октобра 1995. године.
Маја Костић, асистент-приправник на Правном факултету y Подго- рици: ’’Принцип правичности y одлукама спољнотрговинских арбитража” - одбранила 19. октобра 1995. године.
Радоје Стефановић, адвокат из Београда: ’’Услови за оснивање и пос- ловање мешовитих банака y Југославији” - одбранио 9. новембра 1995. го- дине.
Вукоман Голубовић, председник Вишег суда y Бијелом Пољу: ’’Тешка убиства с обзиром на побуде учинилаца дијела из члана 30 КЗ Републике Црне Горе” - одбранио 13. новембра 1995. године.
Мирко Томчић, поручник y Корпусу специјалних снага Војске Југос- лавије: ’’Дипломатски односи између држава с посебним освртом на војну дипломатију” - одбранио 14. новембра 1995. године.
Илић Татјана, незапослена: ’’Законскарјешењаипраксаприватизације y земљама источне и Централне Европе” - одбранила 22. децембра 1995. године.
Марија Митић, запослена y Предузећу за консалтинг и инжињеринг MECON: ’’Факторинг y функцији својинске трансформације” - одбранила28. децембра 1995. године.
Милена Јовановић, асистент Правног факултета y Нишу: "Уговор о финансијском лизингу” - одбранила 28. децембра 1995. године.припремила Гордана Мрђеновић
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