
риод или историска дисциплина, 
ги откриваат напредувањето, сраз- 
мерите и диспропорциите во об- 
лаота на историографското тво- 
рештво. Преку нив и со помошта 
на нив може да се открие кои 
историски периоди, целини или 
потесни дисциплини побрзо се раз- 
виваат и каде и во што се заос- 
танува. Со оваа страна од својата 
функција можат да ги откријат 
празнините и да помогнат во пла- 
нирањето на кадрите, како и во 
насочувањето на истражувачките 
програми, односно на идниот раз- 
виток на историските науки кај 
нас. Тие исто така нудат увид во 
видот и квалитетот на продукци- 
јата зашто можат да укажат во 
колкава мерка се застапени фак
тографу ата и документов а во 
колкава — синтезата, студи јата, 
општите дела итн. Доколку во ид- 
нина би се одлучиле да ja анали- 
зираме состојбата во историската 
наука во Републикава, како што 
тоа во други наши републики или 
сарански земји се прави, првото

нешто кон кое би посегнале би 
биле нашите општи историограф* 
ски библиографии.

По сето речено не би биле да- 
леку од вистината, ако го заклу- 
чиме и тоа дека историографски- 
те библиографии се огледало на 
состојбите на историската наука 
во даден период и значаен инди
катор на историјата на историска
та наука. Исто така, по сето што 
се рече, треба да отпаднат секак- 
вите дилеми, доколку такви пос- 
тојат, за тоа дали ни се потребил 
или непотрбни библиографии на 
историографската продукција. Но, 
исто така, треба да им се даде 
секаква предност на општите пре- 
гледи пред парцијалните и индк- 
видуалните, кои, пак, многу пати 
можат да значат нерационално рас- 
турање на сили и средства. Kora 
ги имаме општите прегледи, каков 
што е и овој што го претставува- 
ме, стануваат излишни оние потес- 
но тематските и индивидуалните.

М. ПАНДЕВСКИ

НОВИ ПРИЛОЗИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИТЕ НАУКИ 
— Осврт на прилозите од ,,Годишникот'' на Правниот факултет од Битола —

Правниот факултет од Битола 
овие денови пред стручната јав- 
ност се појави со вториот број од 
сворот „Годишник“ и тоа за 1980 
година. Главен и одговорен уред- 
ншс е проф. д-р Стефан Габер. 
Во овој број учествуваат не са
мо соработници од Факултетот ту
ку и од други факултети. „Годиш- 
никот' е застапен со 16 прилози 
од областа на правно-полшцчките 
науки, и е печатен на 353 страни- 
ци. Секој труд завршува со крат
ко резиме на еден од странските 
јазици.

Во „Годишникоти најпрво е по- 
местен трудот „Тенденции во раз- 
војот на современата граѓанска со
циологи] а“ од д-р Томислав Чок- 
ревски во кој се истакнува дека 
современиот развој на општество- 
то е базиран на високиот развој 
на производните сили, сложената 
технологија и големата поделба 
на трудот. Како втора стати ja  е 
поместена статијата од м-р Денко 
Денковски „Медитации околу пра- 
шањето на феноменот на алиенаци 
јата“ каде што ja објснува фило- 
зофската историска проблематика
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на феноменот на отуѓувањето до· 
кажувајќи дека отуѓениот труд 
може да се наоѓа пред се во при- 
ватиата сопственост, односно во 
нивната меѓусебна условеност. Во 
написот „Реализацијата на одлу- 
ките на АСНОМ за формирање и 
работа на НОО во Охридска око- 
лија“ др Павле Митрески се ос- 
врнува на одлуките на АСНОМ во 
споменатиот регион и тоа cè до 
пред ослободувањето на земјата. 
При тоа посебно ja  потенцира 
улогала и работала на органите на 
народната власт, почкувајќи од 
сел ските, општинскнте, градскиот 
до околиските народноослободи- 
телни одбори.

Д-р Даме Несторовски во тема- 
та „Програмирањето на активнос- 
тите за покренување на постапка- 
та за санација во организацииите 
на здружениот труд што покажу- 
ваат негативен финасов резултат“ 
разработува до ста актуелна проб- 
леамтика и тоа не само од аспек- 
тот на временската димензија ту
ку и од аспектот на теоретските, 
институционалните и практичните 
постапки во ОЗТ. Потоа следи при- 
логот на асистентот Томислав Гро- 
здановски „Улогата на Меѓународ- 
ниот монетарен фонд во свет- 
ските монетарни системи" при што 
се задрлсува на актуелната проб
лематика од областа на монетар- 
ната политика, како и за улогата 
на Меѓународниот монетарен фонд 
во светската економија. Во труд от 
„Паопштествување на недвижнос
ти во правниот систем на СРМи 
д-р Марјан Марјановски врши ед- 
на доста конкретна анализа на по- 
општествувањето, класификадиј а- 
та, сиотематизацијата и на други 
елементи на недвижностите ' во 
СРМ.

Прашањето за бројот на стран- 
ските работници вработени во 
СФРЈ, како и прашањето за бро- 
јот на нашите работници врабо
тени во странство и како се при- 
менува начелото на реципроци- 
тетот во меѓународните трудови 
односи се предмет на разгледува- 
ње во прилогот Засновање на 
работен одно с со странски држав- 
јани според правото на Југослави- 
ja“ од м-р Трајан Бендевски. Во 
трудот „Граганско-правниот суб- 
јективитет на месните заедници 
како самоуправни заедници на на- 
тттиот огаптествено-политички сис
тем' ;м-р Ристе Ристески врши 
анализа на работала на месните 
заедници од дел на западна Ма- 
кедонија при што констатира дека 
граѓанско-правната способност на 
месните заедници секогаш била 
на завидно ниво и ги остварувала 
целите, идеите и задачите на мес
ните заедници. Трансформацијата 
на целокупниот балкарски систем 
од неговите класични облици до 
банкарско-кредитниот систем во 
облик на самоуправен здружен 
труд и во функцијата на самоуп- 
равниот здружен труд се предмет 
на аналитично научно пријдување 
кон проблемот што е изнесен во 
статијата „Банкарските организа
ции како облици на здружување 
на парични средства и на финан- 
сиско и банкарско работеьье" од 
д-р Тито Беличанец.

За теоретските размислувања и 
практичните примени на судски- 
те пресуди се зборува во трудот 
на м-р Симеон Гелески под нас- 
лов „Кар актер от на судските пре
суди во југословенскиот управен 
cnop<f, при што посебно се задр- 
жува на цредметот, формата, содр- 
жината, видовите и нивното зна- 
чење на судските пресуди во уп-
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равниот спор. Труд от на д-р Пан- 
та Марина „Кривичната заштита 
на самоуправните права“ е доста 
интересен, аналитичен и крити
чен, при штю, покрај другото, ja 
анализира и материјата на сопст- 
вената кривично-правна заштита и 
укажува дека овој вид на зашти
та cè уште не нашол свое адек
ватно место во кривично-правната 
практика.

Д-р Никола Матовски во тру- 
дот „Облигаторната одбрана по 
службена должност“ ги разрабо- 
тува сите аспекти на одбраната на 
обвинетиот во кривичната постап- 
ка а посебно се задржува на пра- 
вата и положбата на личноста во 
општеството. Додека д-р Владо 
Камбовски во својот напис „Пози- 
пијата на стопанските престапи 
во нашиот правей систем“ комп
лексно ги опфаќа сите прашања 
од теоретеки и практичен крактер 
и интерес на стопанските преста
пи, како и улогата на казнената 
одговорноот на правните лица.

Потоа следи написот на д-р Са- 
во Климов „Самоуправувањето и 
власта во уставниот систем на со- 
цијалистичка Југославија (1953— 
1974)“ во кој се изнесени проце-

сите на демократизацијата на оп- 
штествените односи, и проширу- 
вањето на самоуправувањето во 
сите сфери на општествениот жи
вот.

Политичката динамика на само- 
управниот социјализам cè повеќе 
го актуелизира прашањето на де- 
мократскиот плурализам на само
управните интереси. Во тој пра- 
вец дејствувањето на ошнтествено- 
политичките организащш во С? 
Македонија имаат огромна улога. 
Овие констатации се изнесени во 
трудот „Политичката мисла на оп- 
штествено-политичките организа- 
щш во CP Македонија” од доцен- 
тот Гојко Груевски.

Во последнисхт застапен текст 
„Воената организација и општест- 
вото“ од потполковникот Ристо 
Дамјановски се анализирани не
кой основни карактеристики и еле- 
менти на односот општество — ар- 
ми ja со посебен акцент на проб- 
лемот на поошнтествувањето на 
народната одбрана.

Излегувањето на третиот број 
на „Годишникот“ е во тек.

Павле МИТРЕВСКИ
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