
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА
ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЈТГЕТА У БЕОГРАДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 1997. ГОДИНЕИзборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на седници од 8. јануара 1997. године, изабрало je:др ЈАСМИНКУ ХАСАНБЕГОВИЋ, асистента, y звање до- 

иешиа за предмете Увод y право и Филозофија права.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на седници од 3. марта 1997. године, изабрало je:др БРАНКА ЛУБАРДУ, доцента, поново y звање доиента за предмет Радно право;мр МИЛАНА ШКУЛИЋА, асистента-приправника, y звање 
асистента за предмет Криминалистпка;АЛЕКСАНДРУ РАБРЕНОВИЋ, дипломираног правника, y звање асистента-приправника за предмете Управно право и Наука о управљању.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на седници од 7. априла 1997. године, изабрало je:мр ГОРАНА ИЛИЋА, магистра правних наука, y звање аси- 
стента за предмет Кривично процесно право.Изборно веће Правног факултета Универзитета y Београду, на седници од 9. маја 1997. године, изабрало je:др ОЛГУ ПОПОВИЋ, асистента, y звање доиента за пред- мет Национална историја државе и права;др ДИМШУ ПЕРИЋА, доктора православних богословских наука, y звање доиента за предмет Црквено право, са непуним радним временом.

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 1997. ГОДИНЕМр ДРАГАН ПРЉА, руководи Центром за информатику Института за међународну политику и привреду, где ради као истраживач сарадник: „Спољна политика СР Југославије: кванти- 
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тативна анализа међународне сарадње 1994-1995. године“ - одбра- нио 16. јануара 1997. године.Мр ЉИЉАНА КАДИЋ, асистент на Правном факултету y Подгорици: „Право представљања y наслеђивању" - одбранила 5. фебруара 1997. године.Мр ЗОРАН ЈЕРЕМИЋ, директор Сектора анализе и инфор- матике y Агенцији Федерације за осигурање депозита и санацију банака: „Пројектовање перформанси пословног банкарства СР Ју- гославије — институционални и квантитативни аспекти" -одбранио 26. фебруара 1997. године.Мр СВЕТКО КЕРАНОВИЋ, предавач на Вишој 11'1'Г школи y Београду: „Нормативни оквир вишестраначког политичког сис- тема и парламентарни живот политичких странака Јутославије 1945-1950. године“ - одбранио 11. марта 1997. године.Мр СТЕВАН ВУЦЕЉА, адвокат y Зрењанину: „Страна ула- гања y Југославији (уговор о улагању средстава страних улагача)“ - одбранио 14. маја 1997. године.Мр МИЛЕНА ПОЛОЈАЦ, асистент на Правном факултету Универзитета y Београду: „Actio de pauperie и одговорност за штету коју причини животиња y римском праву“ - одбранила 23. маја 1997. године.

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСГАРСКЕ ТЕЗЕ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 1997. ГОДИНЕЈОВАН КУРБАЛИЈА, координатор наставе дипломатије на Медитеранској академији за дипломатске студије: „Међународно право заштите животне средине (утицај конференције Уједињених нација о заштити животае средине и развоју - 1997. године)“ - одбранио 28. јануара 1997. године.МИЛАН ЖИВКОВИН, помоћник директора ДИП „Савре- мени дом“ Крушевац: „Банке и друге финансијске институције на финансијском тржишту“ - одбранио 6. фебруара 1997. године.МИЛОРАД ВАСИЋ., директор „Алистер-инвеста“ Београд: „Улога радне снаге y привредном животу Југославије" - одбранио 17. фебруара 1997. године.ГОРАН МАРТИНОВИЋ, адвокат y Београду: „Правни ре- жим увоза и извоза Европске уније“ - одбранио 20. марта 1997. године.МИОДРАГ МАРКОВИЋ, патентни правник y Савезном за- воду за интелектуалну својину: „Рестриктивне клаузуле код угово- 
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ра о трансферу технологије - упоредноправни приказ југословен- ског, америчког и јапанског права“ - одбранио 16. априла 1997. године.СРЕТЕН СГАНОЈЕВИЋ, саветник y дирекцији Инвест-бан- ке: „Структурални волумен међузависности Немачке и Југослави- је“ - одбранио 16. априла 1997. године.НАЈДАН ЛИЛИЋ, запослен y ВП 9170 Београд - Кнежевац: „Институције регионалног развоја Србије" - одбранио 22. априла 1997. године.ДЕЈАН СИМИЋ, руководилац Одељења заједничко-опера- тивних послова са становништвом - Агробанка АД: „Хартије од вредности као инструменти обезбеђења кредита" - одбранио 26. маја 1997. године.БРАНИСЛАВ МАНИЋ, стручни сарадник y Општинском суду y Панчеву: „Полагање рачуна y пословању предузећа" - од- бранио 10. јуна 1997. године. Припремио Миљко Ваљаревић
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