
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА
ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2000. ГОДИНЕДекан Правног факултета Универзитета y Београду 11. фе- бруара 2000. године, изабрао je:др ДРАГАНА МИТРОВИЋА, ванредног професора, y звање и на радно место редовног професора за предмете Увод y право и Аутономно право;мр МИОДРАГА ЈОВАНОВИЋА, асистента-приправника, y звање и на радно место асистента за предмет Увод y право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 15. фе- бруара 2000. године, изабрао je:др ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА, y звање и на радно место ре- 

довног професора за предмет Политички систем.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 25. фе- бруара 2000. године, изабрао je:мр НАТАШУ ДЕЛИЋ, асистента, поново y звање и на радно место асистента за предмете Кривично право и Судска психоло- гија. Декан Правног факултета Универзитета y Београду 1. марта 2000. године, изабрао je:ТАНАСИЈА МАРИНКОВИЋА, дипломираног правника, y звање и на радно место асистента-приправника за предмет Устав- но право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 13. Map- ra 2000. године, изабрао je:др МАРИЈУ ДРАШКИЋ, ванредног професора, поново y звање и на радно место ванредног професора за предмет Поро- дично право;др БРАНКА РАКИЋА, асистента, y звање и на радно место 
доиента за предмете Међународни односи и Право међународних организација и европско право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 20. Map- Ta 2000. године, изабрао je:
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Факултетска хроника - избори, одбрањене тезе и дисертације (стр. 780-784)др ГОРДАНУ ИЛИЋ-ПОПОВ, доцента, y звање и на радно место ванредног професора за предмет Јавне финансије и финан- сијско право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 29. Map- Ta 2000. године, изабрао je:др ЗОРАНА ТОМИЋА, ванредног професора, y звање и на радно место редовног професора за предмет Управно право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 3. апри- ла 2000. године, изабрао je:др РАЈКА ЈЕЛИЋА, доцента, поново y звање и на радно место доиента за предмет Стварно право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 20. ап- рила 2000. године, изабрао je:мр СИЛВИЈУ ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ, асистента, поново y зва- ње и на радно место асистента за предмет Кривично право;ВЛАДАНА ПЕТРОВА, дипломираног правника, y звање и на радно место асистента-приправника за предмет Уставно право;др ВЛАДАНА ЈОНЧИЋА, предавача, y звање и на радно место доцента за предмете Људска права и Полемологија;БАЛШУ КАШЋЕЛАНА, дипломираног правника, y звање и на радно место асистента-приправника за предмет Наследно пра- во. Декан Правног факултета Универзитета y Београду 16. маја 2000. године, изабрао je:ИВАНУ КРСТИЋ, дипломираног правника, y звање и на радно место асистента-приправника за предмет Људска права;БОЈАНА МИЛИСАВЉЕВИЋА, дипломираног правника, y звање асистента-приправника за предмет Међународни односи;ВУКА РАДОВИЋА, дипломираног правника, y звање и на радио место асистента-приправника за предмет Трговинско пра- во. Декан Правног факултета Универзитета y Београду 29. маја 2000. године, изабрао je:НЕНАДА ТЕШИЋА, дипломираног правника, y звање и на радно место асистента-приправника за предмете Увод y грађанско право и Стварно право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 19. јуна 2000. године, изабрао je:др СНЕЖАНУ ПЕТРОВИЋ, доцента, y звање и на радно место ванредног професора за предмет Политички систем;
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Факултетска хроника - избори, одбрањене тезе и дисертације (стр. 780-784)мр МИЛАНА ПАРИВОДИЋА, асистента, поново y звање на радно место асистента за предмет Стварно право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 26. јуна 2000. године, изабрао je:др АЛЕКСАНДРА ЈАКШИЂА, доктора правних наука, y звање и на радно место доиента за предмет Међународно приватно право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 28. јуна 2000. године, изабрао je:др САШУ БОВАНА, асистента, y звање и на радно место 
доцента за предмете Општа социологија и Социологија права.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 4. сеп- тембра 2000. године, изабрао je:др ОЛИВЕРУ ВУЧИЋ, доцента, поново y звање и на радно место доцента за предмет Уставно право.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 15. сеп- тембра 2000. године, изабрао je:МАРКА ДАВИНИЋА, дипломираног правника, y звање и на радно место асистента-приправника за предмет Управно право.Са Правног факултета y Крагујевцу, 2. октобра 2000. године, преузет je:др СЛОБОДАН МАРКОВИЋ, редовни професор Правног факултета y Крагујевцу, y звање и на радно место редовног про- 
фесора за предмет Ауторско право и право индустријске својине.Декан Правног факултета Универзитета y Београду 2. окто- бра 2000. године, изабрао je:др ЕМИЛИЈУ ВУКАДИН, ванредног професора, y звање и на радно место редовног професора за предмет Економска поли- тика.

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОД1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2000. ГОДИНЕМр ДРАГАН РАДИНОВИЋ, 21. марта 2000. године, „Ом- будсман и извршна власт“;мр ДУБРАВКА КОСТИЋ, 22. марта 2000. године, „Теориј- ски модели уговора о лизингу са посебним освртом на лизинг y Југославији“;
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Факултетска хроника - избори, одбрањене тезе и дисертације (стр. 780-784)мр САША БОВАН, 17. маја 2000. године, „Антрополошко становиште као основа социолошког објашњења права“;мр ЈОВАН ЂУРИЋ, 26. маја 2000. године, „Ванправни ути- цаји на казнену политику судова“;мр САЊА СТАНКОВИЋ, 21. јуна 2000. године, „Слободне и царинске зоне“;мр СНЕЖАНА МИЛАДИНОВИЋ, 26. јуна 2000. године, „Задужбине“;мр ЗЛАТА ЛОНЧАР-ЋЕТКОВИЋ, 27. јуна 2000. године, „Одговорност извођача радова код уговора о грађењу са посебним освртом на правила Ф.И.Д.И.Ц.“;мр САЊА ГРАИЋ-СТЕПАНОВИЋ, 30. јуна 2000. године, „Фузије предузећа и међународно привредно антимонополско пра- BO“. мр ЖЕЉКО НИКАЧ, 25. септембра 2000. године, „Међуна- родна сарадња држава y борби против криминалитета“;мр ВЛАДИМИР ЧОЛОВИЋ, 28. септембра 2000. године, „Стечај и принудно поравнање са елементом иностраности“;мр НАДА ТОДОРОВИЋ, 21. новембра 2000. године, „Еко- номски и правни статус учесника на тржишту капитала“;мр СЛАВИЦА МИРИЋ, 26. децембра 2000. године, „Правни аспекти статусног организовања комуналних делатности“.
ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2000. ГОДИНЕТАМАРА ПЕТРИЧЕВИЋ, „Правна мисао Валтазара Бо- гипшћа“ - одбранила 23. фебруара 2000. године;МИРОСЛАВ СВИРЧЕВИЋ, „Односи између Дома лордова и Дома народног представништва y енглеском Парламенту (1832- 1911)“ - одбранио 31. марта 2000. године;МИХАЈЛО РАБРЕНОВИЋ, „Стратешки менаџмент y јав- ним предузећима“ - одбранио 4. априла 2000. године;ВЛАДИМИР ЂУРИЋ, „Уставна жалба“ - одбранио 12. ап- рила 2000. године;МИЛИЦА БРДАР, „Споразумни развод брака“ - одбранила 14. априла 2000. године;
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Факултетска хроника - избори, одбрањене тезе и дисертације (стр. 780-784)МИРА МОСУРОВИЋ, „Међународно-правни стандарди права на слободно окупљање и удруживање“ - одбранила 17. ап- рила 2000. године;МАРКО БАЛЕТИЋ, „Стални европски суд за права човека“ - одбранио 24. априла 2000. године;МИРЈАНА ЂЕЛКАПИЋ, „Буџетски систем Републике Ср- бије“ - одбранила 10. маја 2000. године;ВУКАЈЛО ГЛУШЧЕВИЋ, „Миграције становништва Црне Горе y XIX вијеку“ - одбранио 15. маја 2000. године.МИОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, „Утврђивање и наплата допри- носа за социјално осигурање“ - одбранио 10. јула 2000. године;БРАНИСЛАВ АТАНАСКОВИЋ, „Командитно друштво“ - одбранио 14. јула 2000. године;МИЛАН ПАЛЕВИЋ, ,,Ad hoc кривични трибунал за бившу Југославију“ - одбранио 19. октобра 2000. године;ВЕЛИМИР РАКОЧЕВИЋ, „Органи унутрашњих послова y обезбеђивању доказа за кривични поступак“ - одбранио 24. окто- бра 2000. године;МИРКО ЛОНЧАР, „Туризам - компонента привредног сис- тема Србије“ - одбранио 6. новембра 2000. године;МИЛАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, „Акције - специјални порези на потрошњу“ - одбранио 8. новембра 2000. године;АНАБЕЛ БАБИЋ, „Аспекти заштите ауторских сродних права“ - одбранила 17. новембра 2000. године;ПРЕДРАГ БЛАГОЈЕВИЋ, „Помиловање“ - одбранио 20. децембра 2000. године;ДРАГАН ЈЕРИНИЋ, „Откривање и сузбијање царинских деликата“ - одбранио 25. децембра 2000. године;BECHA ПАВЛОВИЋ, „Кривично дело тешке крађе“ - од- бранила 28. децембра 2000. године.
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ПРЕГЛЕД ПРЕТПЛАТНИКА
ПРЕТПЛАТНИЦИ НА ЧАСОПИС 

АНАЛИ 3 A 2000. ГОДИНУПОЈЕДИНЦИ1. Калаба Драган (заменик јавног тужиоца)Окружно јавно тужилаштво y Чачку2. Дрљачин БериславСтанишић, Цара Душана 633. Букуров ГорданаПроте Матеје 42, Београд4. Величковић Драган (адвокат)Милентија Поповића 70/1, Н. Београд5. Дејовић ГоранТрг слободе 1, Стара Пазова6. Јеремић ДраганаМилоша Зечевића 2/3, Београд7. Др Кубињец ЈанкоКубањева 2, Бачки Петровац8. Лазић Жика (адвокат)Милешевска 5, Београд9. Миљевић Владимир (адвокат)7. јула 10a, Београд10. Обрадовић ДејанМоравска 51, Деспотовац11. Трифковић Владимир (адвокат)Вука 'Караџића 15, Прибој12. Човић Живан (адвокат)Омладинска 3, Ужице
ПРАВНА ЛИЦА1. Часопис „Привредни саветник“2. Библиотека Скулштине Србије и Црне Горе3. Градска Библиотека-Суботица4. Институт за криминолошка и социолошка истраживања5. Институт за упоредно право6. Југословенска књига
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Преглед претплатника (стр. 785-787)7. Компанија Дунав осигурање8. Партенон - М.А.М систем (издавачка кућа)9. Полицијска академија10. Савезни завод за информатику - Библиотека11. Српска академија наука и уметности12. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“13. Уставни суд Србије14. Wolf Theis & Partners d.o.o.
СТУДЕНТИ1. Шинжар Предраг2. Марковић Душан3. Вучковић Јелена4. Дејан Гојков5. Кувекаловић Љубиша6. Никшић Жељко7. Марко Поповић8. Вујанић Милица9. Перезановић Данијела10. Михаиловић Невена11. Баста Милица12. Учајев Петар13. Васовић Ивана14. Ковачевић Марија15. Ћулафић Ивана16. Марковић Мирко17. Најдановић Наташа18. Лалевић Марија19. Живковић Ненад20. Коловић Братислав21. Зељковић Наташа22. Вуликић Катарина23. Вукашиновић Маја24. Узелац Наташа
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Преглед претплатника (стр. 785-787)25. Павловић Нада26. Будимировић Јелена27. Јаковљевић Драган28. Митровић Мирјана29. Филиповић Јелена30. Јанковић Бојана31. Видаковић Предраг32. Прибиловић Мирослав33. Змајкоски Столе34. Делагић Агнеса35. Радојичић Јелена36. Перовић Владимир37. Бралић Лука38. Рајковић Владимир39. Каралић Душан40. Кнежевић Марија41. Лазаревић Љиљана42. Кујачић Горан43. Срдић Михајло
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИСви наставници и сарадници Правног факултета y Београду претплаћени су на Анале Правног факултета.

Уредништво изражава усрдну 
благодарност претплатницима за 
сву оданост и подршку коју пру- 
жају излажењу часописа.
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