
БИБЛИОГРАФИЈА-
НАУЧНИ РАДОВИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
У БЕОГРАДУ ОБЈАВЉЕНИ У ШКОЛСКОЈ 1960/61 И ШКОЛСКОЈ 

1961/62 ГОДИНИ

Аврамов дp Смиља  Југославија y међународном животу — а) Чланство y међународним организацијама; б) Однос међународног и унутрашњег права y нашем прав- ном систему. VI глава y књизи „Увод y југословенско право“ — издање института за упоредно право, Београд, 1961.Тумачење чл. 36 Статута Међународног суда правде, „Југословенска ревија за међународно право“, бр. 1, 1961.Портуталско-индијски спор.у вези права прелаза преко Индијске тери- торије, „Југословенска ревија за међународно право“, бр. .2, 1961. .Блишченко: Международное и внутригосударственое право, Москва, 1960, „Југословенска ревија за међународно право“ бр. 3, 1960 (Критички приказ дела).Организациони и правни оквири делатности Европске организације за економску сарадњу (ОЕЕС) на подручју мирнодопске употребе нукле- арне енергије, монографија, 137 с. Колективан рад чланова Института за међународне студије при Правном факултету y редакцији С. Аврамов Монографија je рађена за потребе Савезне комисије за нуклерану енергију.Међународно јавно право, I, II, с. 541. Издање Савеза студената,. Београд, 1962 (Скрипта за управно политички смер).The Unituy of the International Community reflectea in the fundamental principles of International Law, реферат одржан на Конгресу слушалаца Хашке академије, Дубровник, 27. V. — 2. VI. 1962.Self-Defence in International Law, кореферат одржан на Конгресу Свет- ског удружења за међународно право, Брисл, 19—17 августа 1962.Однос међународног и унутрашњег права y Преднацрту Устава ФСРЈ, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3—4, 1962.Међународни односи y савременој етапи друштвеног развоја, студиски пројект, с. 143, рађен за потребе Савезног фонда за научни рад. Колективан рад чланова Института за међународне студије y редакцији проф. др. Сми- ље Аврамов.
Алексић ЖивојинФилм и деликвенција младих, „Гледишта“, бр. 4, 1960.Филмска трака y доказаном поступку пред нашим судовима, „Правни живот“, бр. 5, 1961. '
Антонијевић дp ЗоранБанкарски послови и хартије од вредности, уџбеник, Завод за издава- ње уџбеника HP Србије, Београд,. 1960, с. 170.Послови робног промета, уџбеник (у заједници са др В. Капором), За- вод за издавање уџбеника НРС, Београд 1961.



248 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПривредно право ФНРЈ, приручник, „Савремена администрација“, Бе- оград, 1961, с. 381. - -Дејство више силе y транспортном праву, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Прикази позитивног југословенског права за „The Lawyers Directory“, 1960 и 1961.Банке и банкарски послови, y едицији „Увод y југословенско право“, Институт за упоредно право, Београд, 1961.Ослобађање од одговорности (реферат за саветовање о проблемима неизвршења уговора и уговорних обавеза), Институт за упоредно право, Београд, 1962.Хартије од вредности (скрипта за слушаоце постдипломског курса о монетарно-кредитним проблемима), издање Економског факултета y Скопљу, 1962.
Атанацковић ДрагољубОколност од којих зависи одмеравање казне као предмет доказивања, „Правни живот“, бр. 11—12, 1960.Да ли Законик о кривичном поступку допушта допуну жалбе по исте- ку рока, „Југословенска адвокатура“, бр. 2, 1961.Проблем разграничења кривичног угрожавања јавног саобраћаја из чл. 271, ст. 2 КЗ од одговарајућих прекршаја, „Правни живот“, бр. 3, 1961.
БакиК dp ВојиславПородица и породичноправни односи y Југославији, Савремена адми- нистрација (Приручна библиотета за правна и друштвена питања, св. 22), Београд, 1960, с. 215.Одељак „Породично право“, о заштити својине и о државини y одељку „Имовинско право“ y Правном приручнику о правима и дужностима гра- ђана, II изд., Београд, 1961.Прикази појединих института позитивног југословенског права, објав- љени y The Lawyers Directory, Charlottesville, USA, 1961.Породично право, одељак књиге Увод y југословенско право, издање Института за упоредно право, Београд, 1961.О кодификацији породичног законодавства, „Анали правног факул- тета y Београду“, бр. 4, 1961.Породично право, Савремена администрација (Библиотека кратки кур- севи друштвених наука), Београд, 1962, стр. 363.
Балог дp НиколаПоложај радне организације, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3-4, 1962.Предговор књизи „Принудна лиценца y материји патената y упоред- ном и међународном праву“ од Миодрага Јањића, Институт за упоредно право, Београд, 1962.Јединствене привредне коморе, „Нова администрација“ бр. 5, 1962.Разграничење између обавезних прописа и статута и између главних самоуправних аката предузећа, „Нова администрација“, бр. 6—7, 1962.
Балтић др АлександарРедовни i, привремени радни однос, „Социјална политика“, Београд, ор. 7—8, 1960 (Редован радни рднос); бр. 9, 1960 (Привремени радни однос); бр. 10, 1960 (Рад код куће радника — рад на сиц).



БИБЛИОГРАФИЈА 249Правни положај радника који су примили мању радњу на управљање, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 3—4, 1960.Arbeitsrecht und Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien, „Periodikum für Wissenschaftlichen socialismus“, H. 19, december 1960, München.Нове тенденције y развоју радног права, „Архив за правне и дру- штвене науке“, бр. 3—4, 1961.Ново y радном праву Југославије, „Анали Правног факултета y Бе- ограду“, бр. 4, 1961.Основи радног права Југославије, уџбеник, „Савремена администра- ција“, Београд, 1961.Радни однос y теорији и пракси, (продубљени курс за Ш ступањ), „Савремена администрација“, Београд, 1962.Одредбе о раду y Преднацрту Устава, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3—4, 1962.Право на рад y Преднацрту Устава СФРЈ, „Нова администрација“, бр. 10—12, 1962.Неки конкретни предлози y вези са одредбама о раду y Преднацрту Устава, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 3–4, 1962.Дисциплинско право, „Социјална политика“, бр. 5, 6 и 7, 1962.
Бартош др МиланОднос кодификованих и обичајних правила y међународном праву, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Припреме за кодификацију међународног уговорног права, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Допринос нове Југославије развоју међународног права, „Југословен- ска ревија за међународно право“, бр. 2, 1961.Бечка конвенција о дипломатским односима, „Југословенска ревија за међународно право“, бр. 1, 1961.Les nouveaux Etats et les traités internationaux, „Југословенска ревија за међународно право“, бр. 2, 1962.Quelques observations sur la coexistence pacifique active, „Југословенска ревија за међународно право“, бр. 2, 1960.Предговор књизи „Правна дејства монетарних промена и међународна плаћања“ од др. Врлете Круља, Институт за упоредно право, Београд, 1963, Предговор Збирци прописа о мирнодопском коришћењу атомске енер- гије (Аргентина, Аустрија, Белгија, Данска, Финска,’ Јапан, САД, Турска и В. Британија), Институт за упоредно право, Београд, 1962.Правни аспект разоружања, „Међународна политика“, бр. 234, 1960.Округли сто y односима метрополе и колоније, „Међународна поли- тика“, бр. 240, 1960.Правни аспект коегзистенције, „Међународна политика“, бр. 256, 1960.Положај Генералног секретара УН, „Међународна политика“, бр. 253, 1960.Ревизија бечког протокола: из 1815, „Међународна политика“, бр. 258, 1961.Еволуција дипломатског права, „Међународна политика“, бр. 266, 1961.Расизам и међународно право, „Међународна политика“, бр. 279, 1961.Клаузула највећег повлашћења, „Међународна политика“, бр. 302, 1962.Коегзистенција држава и народа, „Летопис матице српске“, књ. 389, св. 5, 1962.Одлике нових тенденција y међународном праву, објављено y збирци „Нове тенденције y развоју међународног права“, Институт за међународ- ну политику и привреду, Београд, 1961.Предговор збирци „Преглед међународних уговора и других аката од међународноправног значаја за Југославију од 1918—1941“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1962.



250 АИАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПредговор књизи „Амерички закони против трустова — правни пробле- ми y вези с њиховом применом“ од Миодрага Сукијасевића, .Институ.т за међународну политику и привреду, Београд, . 1960.Приказ књиге „Хрестоматия памянтников феодалвного государства и права стран Европы“ (под редакцијом B. М. Корецког), „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Спољна политика нове Југославије, „Глас Српске академије наука и уметности“, бр. 239, одељење друштвених наука, књ. 8, Београд, 1960.Концепција „чисте кодификације“као кочпица прогресивног развоја међународног права, „Глас Српске академије наука и уметности“, бр. 250, одељење друштвених наука, књ. 10, Јубиларна свеска y част 20 година устанка народа Југославије 1941—1961, Београд, 1961.Принцип активне и мирољубиве. коегзистенције, реферат одржан на Међународном универзитетском центру за друштвене науке Универзитета y Београду 1960.Уједињење нације и неразвијене земље, реферат одржан на Међуна- родном универзитетском центру за друштвене науке Универзитета y Бео- граду 1962.  .Међународно право, заједно са проф. др. Божидаром Јовановићем, издање Уредништво часописа „Народна милиција“, Београд, 1962, с. 316.Акција црвеног крста на пољу заштите жртава рата, Југословенски црвени крст, Београд, 1960.
Бегов-ић др МехмедПородично право — уџбеник, V издање, Научна књига, Београд, 1961, Лично право — скрипта, II издање, Београд 1961.Наши правни називи y турским правним споменицама, Глас САН, 1962.Предговор на француском о нашем породичном законодавству, y „Recueil des lois“ y издању Института за упоредно право, 1962.О изменама и допунама породичног -законодавства, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.La condition des étrangers selon le droit musulman, „Југословенска pe- вија за међународно право“, број 2, 1960.Породични вакуфи, „Историјски часопис“, IX—X, 1960.
Благојевић др БориславНаследно право ФНРЈ с освртом на права других држава, III издање, Београд, Научна књига, 1960 с. 399.Грађански. поступак y римском праву, III издање, Београд, Научна књига, 1960, с. 62.Les caractéristiques fondamentales du droit des états socialistes Luxembourg, Faculté internationale de Droit comparé, 1960, c. 120.Des Jugoslawische uhrheberrechtsgesetz, y заједници ca проф. B. Cna- јићем, Берлин, Franz Vahlen, 1960, c. 97.The University as a centre of research, y зборнику: The University Today — Its Role and in Society, Geneva, World University Service, 1960, c. 77—67.Савремено друштво и Универзитет, „Гледишта“, 1960, бр. 1, с. 25—32.Наследно право — уџбеник за студенте права, Београд, Научна књи- га, 1961, с. 239.Економски положај наследника и, могућност одступања од законског наследног реда, „Архив за правне и друштвене науке“, 1961, бр. 1—2, с. 156—170.Einige charakteristische züge der gesetzlichen erbfloge in Jugoslawien, Zaitschrift für Rechtsvergleishung, 1961, Jhrg. 2, Heft 3, c. 129—139.La juridiction du travail en droit Yougoslave, Helsinki, Faculté internationale pour l’enseignement du Droit comparé, 1961, c. 8.



БИБЛИОГР АФИЈА 251Нека питања Универзитета и високог школства, „Гледишта“, 1961, бр. 1, с. 53—59. . 'Потреба прерастања заједнице југословенских универзитета y зајед- ницу високог школства, „Универзитет данас“, 1961, бр. 3-4, с. 78—84.Преглед развоја међународно-правних односа југословенских земаља од 1800 до данас. II свеска: Преглед међународних уовора и других аката од међународноправног значаја за Југославију рд 1918 до 1941 године. Са сарадницима Института за међународну политику и привреду, 1962, с. .509.La participation des travailleurs dans la gestion de. l’entreprise et dans le partage du revenu, y Problèmes contemporains de Droit comparé, 1962, c. 1-32.Nationalisatin des sociétés, y La Société per azoni alla meta del secolo XX-Studi in memoria di Angelo Sraffa, т. I, Padova, Cedam, 1962, c. 101—122.Лес раппортс еитре /аLes rapports entre la propriété et l’exploitation dans l’agriculture en Yougoslavie, Rivista di diritto agrario, 1962, Fosc. 1—2, c. 3—30.Theorie des status à la lumière de l’histoire générale de l’évolution de la société, y Conflictum legum, A. W. Sijthoff, 1962, c. 67—81.Inventaire critique des matières qui .ont fait objet de realisation ou de tentatives en vue de l’unification du droit, y Rapports nationaux-yougoslavies au VI Congré international de Droit comrarâ, Београд, Институт за упоредно право, 1962, с. 41—55.
Вајс др Алберт .Yugoslavia — developments Relating to Human Rights, 1956—1958 (Yearbook on Human Rights for 1958, United- Nations, New York, 1960).Привремена библиографија југословенских публикација о ратним зло- чинима против човечности почињених за време Другог светског рата и фа- шистичке окупације y Југославији. Материјали из ове библиографије об- јављени су y књизи Guide to Jewish History ugder Nazi Impact, New York, .1960. Рад комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помага- ча, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Геоцид, том III, Војна енциклопедија, Београд, 1961.Основи опште историје државе и права, I део, скрипта, издање Саве- за студената Правног факултета y Београду, 1962, y заједници са др Љуби- цом Кандић. Развитак цивилизације, свеске I—IV, скрипта, Висока школа поли- тичких наука y Београду, II прерађено издање, 1961.
Васић dp ВелимирЕкономска политика Југославије, уџбеник за Више комерцијалне шко- ле и сличне школе, II допуњено издање, „Савремена администрација“, Бео- град, 1961.Проблем арондације земље y Југославији y послератном периоду, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Садашња улога и положај трговине y нашој привреди, „Нова трго- вина“, бр. 6, 1962. .Милан Влајинац: Речник наших старих мера — y току векова, св. I, Београд, 1961 — приказ y „Аналима Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Значај и обим неких. мера интервенција друштва y пољопривреди Ју- гославије, „Анали Правног факултета y Београду, бр. 1—2, I960.,Пољопривредна политика Југославије и њени резултати, „Међународ- на политика“, бр. 252, 1960.



252 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАЕкономска политика, св. I, Увод и Општи део, св, II, Посебни део, Београд, 1961, скрипта, II допуњено издање.
Вацић АлександарКооперација и унапређење пољопривредне производње, „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.John Heath: Not enough competiton, приказ ,„Економист“, бр. 1, 1962.Јуриј Владимирович Јаковец: Теорил и практика социјалистического обБгцествленил земли, приказ, „Економист“, бр. 2, 1962.Marcio A. Mejia-Ricart: Crisis of small states in the present economic world, приказ, „Економист“, бр. 2, 1962.Однос тржишта и плана y привредном систему Југославије, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 3—4, 1962.О појму ослобођења рада, „Анали Правног факултета y Београду“ бр. 3-4, 1962.Петр Михаилович Павлов: Деньвги в период строительства коммуни- зма, приказ, „Економист“, бр. 3—4, 1962.
Врачар др СтеванТри основна принципа државне организације, „Анали Правног фа- култета y Београду“, бр. 3—4, 1960.О експерименталној јуриспруденцији, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 2—3, 1961.Harold J. Berman: The Nature and the Functions of Law, приказ, „Ана- ли Правног факултета y Београду“, бр. 2—3, 1961.Револуција и дисконтинуитет државноправног покрета, „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Методолошки значај поставке о органском јединству државе и права, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Резултати и перспективе „теорије надметања“ (Game Theory) y обла- сти политичких наука, „Архив за правне и друштвене науке", бр. 1—2, 1962.Основни проблеми конструисања научне и позитивноправне дефини- ције устава, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3—4, 1962.Политичка садржина марксизма посматрана кроз призму сопственог историјског развоја „Гледишта“, бр. 9, 1962.
Гамс др АндријаПраво коришћења као субјективно право привредних организација, „Нова администрација“, бр. 6—7, 1960.Нешто о фидуцијарним правним пословима, „Анали Правног факул- тета y Београду“, бр. 1—2, 1960.Дискусија о неким проблемима из грађанског права, „Архив за прав- не и друштвене науке“, бр. 3—4, 1960.Нека опажања и мисли поводом књиге Карла Ренера „Социјална фун- кција института“, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 1—2, 1961.Грађанскоправни израз друштвене својине, „Анали Правног факул- тета y Београду“, бр. 4, 1961.Облигационо и наследно право — допунски материјал за предмет Увод y грађанско право и стварно право, Београд, Научна књига, 1962.О могућности застаревања својинских тужби, „Анали Правног фа- култета y Београду“, бр. 1—2, 1962.
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Гузина дp РужицаКласни односи y Србији од 1903—1914, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1960.Неке карактеристике државно-правног и политичког уређења Србије од 1903—1914, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1960.Реформа универзитета — проблем тростепене наставе „Гледишта“, бр. 2, 1961.Став хитлеровске коалиције према народноослободилачком покрету, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3, 1961.Збор бирача и комуна, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Историја државе и права народа Југославије — период’ од 1903 до 1918, Београд, Научна књига, 1962.Приручник (ауторизована предавања) за предмет Историја политич- ких и правних институција Југославије (1918—1941), I део, издање Савеза студената Правног факултета y Београду, 1962.Огпптина y Србији XIX и XX века, ауторизована предавања одржана на Високој школи за политичке науке y Београду, 1962.Локална управа y Југославији (од 1918—1914), ауторизована предава- њ одржана на Високој школи за политичке науке y Београду, 1962.
Дамиловић др ЈеленаДубровник — поглавље y уџбенику Историја државе и права југосло- венских народа, Београд, 1962, с. 125—136.Словенци y периоду од XII века до 1848. године и Словенци y пери- оду од 1848. до 1918. године — поглавља y уџбенику Историја државе и пра- ва југословенских народа, Београд, 1962, с. 149—167 и 358—368.Римска држава и право — поглавље y скриптама Основи опште исто- рије државе и права, I део, изд. Савеза студената Правног факултета y Београду, 1962.L’influence du temps sur les rapports iuridiques d’après les constitutions du Dioclétien, реферат одржан на XV међународном заседању друштва Société d’histoire des droits de l’antiqité, y Сплиту, септембар 1961.O најамним односима y Дубровнику y XIII и XIV веку, „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Осврт на историју Словенаца y периоду од 1870. године до Првог свет- ског рата, предавања и материјал за припремање испита за студенте Високе школе за политичке науке y Београду, Београд, 1962.
Денковић др ДрагашНакнада штете проузроковане незаконитим радњама јавних служ- беника и одговорност, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 2—3, 1961.Ko може непосредно одговорити за штету коју проузрокују јавни службеници, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Из јавне управе некатерих тујих државах (приказ), „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 1, 1961.Р. Миклич: Социјално дело в господарских организацијах (при- каз), „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1, 1961.Основ одговорности за штету коју грађанима проузрокују јавни службеници, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Приказ књиге: H. Mazeaud, Méthodes générales de travail, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Приказ збирке: Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.



254 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАВојна обавеза и признавање стажа, „Анали ПравПог факултета y Београду“, бр, 3—4, 1962.Бирачко право y Србији. Енциклопедија Југославије, књ. IV под Изборни системи, с. 409—410.Др Михаило Илић, Енциклопедија Јутославије, књ. IV, с. 324—325.Прилог библиографији управног и уставног права 1918—1941, c. XLVI + 276 (за потребе Института за јавну управу Правног факултета y Љубљани).Прилог библиографији управног и уставног права 1945—1961, c. XCVII + 622 (за потребе Иститута за јавну управу Правног факултета y Љубљани).
Димитријевић ВојинТенденције прихватања надлежности Међународног суда правде, y збирци „Нове тенденције y развоју међународног права“, Београд, 1961, (коаутор).Спољнополитичке одредбе y савременим уставима, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961, (коаутор).Yugoslav Participation in the Work of the Inter-Parliamentary Union, Yugoslav Survey, vol. II, No 4, 1961, c. 168—574.Организациони и правни оквири делатности Европске организације за економску сарадњу (ОЕЕС) на подручју мирнодопске употребе нуклеар- не енергије, монографија, 137 с. Колективан рад чланова Института за ме- ђународне студије при Правном факултету y Београду, y редакцији проф. др Смиље Аврамов. Монографија je рађена за потребе Савезне комисије за нуклеарну енергију.
Димитријевић др ДрагољубLes preuves dans le droit contemporain Yougoslave (Recueil de la Société Jean Bodin, t. LXIX, Bruxelles, 1962, c. 59—78).Међународна правна помоћ y кривичшш стварима (чланак наппсан за Јутословенско удружење за међународно право ради објављивања y САД, с. 15).Кривични поступак Федеративне Народне Републике Југославије (чла- нак написан за Институт за упоредно право y Београду ради објављивања y књизи „Увод y југословенско право“, с. 13).Развитак кривичног процесног права Федеративне Народне Републике Југославије, „Архив за' правне и друштвене иауке“, бр. 3 и 4, 1961, с. 285—294.Варијације расправног начела y кривичном поступку, „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 4, 1961, с. 466—473.Главни претрео y кривичном поступку (у књизи „Саветовање о не- ким проблемима кривичног права“, Београд, 1962, с. 79—85).Основи кривичног поступка, скрипте, изд. Савеза студената Правног факултета y Београду, Београд, 1961, с. 107.Основи кривичног права и кривичног поступка, скрипте, изд. Удру- жења студената Више управне школе y Нишу, Ниш, 1961, с. 250.Кривично процесно право, уџбеник, изд. Савремена администрација, Београд, 1962, с. 344.Прилог методологији истраживања криминалитета (с. 44, изд. Инсти- 'тут за криминолошка и криминалистичка истраживања, Београд, 1962).
Димитрнјевић др ПавлеЈавност и управа, „Нова администрација“, бр. 4—5, 1961.
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Ћорђевић др ЖивомирОдговорност за штету коју причини домаћа животиња, „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 3—4, 1960.Основи права — скрипта за студенте Више школе за социјалне рад- нике y Београду, Београд, I960.-Ствари и стварна права, y Правном приручнику о правима и дужно- стима грађана, II проширено и допуњено издање, Београд, 1961, (коаутор).Одговорност за штету коју причини малолетно лице, „Анали Прав- ног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1962.Ауторско право и право индустријске својине (збирка правних про- писа), издање Савеза студената Правног факултета y Београду, Бео- град, 1962.
Ђорђевић др ЈованМаргиналије о савременом уставном развитку и савременом устав- ном питању Југославије, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Уставни развитак, „Југословенски преглед“, бр. 10, 1962.Нови Устав према социјализму и њиговим перспективама, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 1—2, 1962.Оглед о бирократији и бирократизму, Београд, Култура, 1962.Уставно право и политички систем Југославије, Београд, Култура, 1961, II прерађено издање.Основна питања политичких наука, Савез удружења правника, Београд, 1961.Теорија о бирократији и бирократизму, „Архив за правне и друштве- не науке“, бр. 3—4, 1961.Les problèmes de la constitutionalité en Yuogoslavie, „Југословенска pe- вија за међународно право“, бр. 2, 1960.Principes généreaux du système politique et constitutionnel de la Yougoslavie, y књизи La Constitution de la Republique populaire federative de Yougoslavie, 1960.Савремени уставни проблеми Југославије, „Ново Југословенско пра- во“, бр. 4, 1961.Формирање и избор кадрова за универзитетску наставу, реферат на међународном семинару y Дубровнику, 1960.Социјализам и демократија, изд, Савремене администрације, Бео- град, 1963.Југославија као социјалистичка демократија, на шпанском, 1962.Теорија и пракса социјалистичке демократије, на арапском, 1962.Концепције и значај Преднацрта новог Устава Југославије, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3—4, 1962.Однос Устава Југославије и републичких устава, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 1—2, 1963.Три устава, на енглеском, француском и немачком, „Међународна политика“.Начело друштвеног самоуправљања, „Наша стварност“, бр. 12, 1962.
Ђорђевић др. МирославО неким питањима одговорности правних лица за привредне преступе, — реферат на III интеркатедарском састанку катедара кривичног права y Сарајеву 1960 године.Кривичноправна заштита права на издржавање — (коаутор), Правни живот“, бр. 1, 1961.



256 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПоложај анормалних деликвената y југословенском кривичном пра- ву — (коаутор), писано за Југословенски публицистички завод, 1962.
Ћорђевић СтеванСпољнополитичке одредбе y савременим уставима,, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961, (коаутор).Evolution of the Stracture of the United Nations including the office of the Secretary General, извод из реферата на XIII годишњој скупштини студентског покрета за Уједињене нације, штампан y Final report, Же- нева, 1961.
Ђурић др МихаилоХобзов Левијатан, редакција и предговор, Београд, 1961.Логика Мултиваријантне анализе, „Социолошки преглед“, Зборник радова Српског социолошког друштва, Београд, 1962.Статистички тестови y социолошком истраживању, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 3—1, 1961. .Девијантно понашање и друштвена структура, „Социологија“, бр. 3—1, 1961.Анализа појмова y друштвеним наукама, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 1—2, 1960.Теорија и методи друштвених мерења, „Југословенски часопис за фи- лозофију“, бр. 4, 1960.
Ћуровић др РадоммрСолидарна одговорност сувласника опасне ствари, „Правни живот“, бр. 3-4, 1960.О капари — могућност смањења од стране. суда, „Правни живот“, бр. 3, 1961.Уговор о кооперацији y пољопривреди и успостављање нових дру- штвених односа на селу, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.Правно третирање уговора о кооперацији y пољопривреди, „Пољо- привреда и задругарство“, Београд, бр. 1, 1962.
Јанковић др ДрагославИсторија државе и права југословенских народа (до 1918), главе I—IV, део IX (с. 1-124, 180-380), Београд, 1962.Напомене о предисторији стварања југословенске државе, „Анали Правног факултета y Београду“, бр. 4, 1961.О Законику цара Стефана Душана (на грчком језику), Часопис грчких правника, Атина, јули—август, с. 526—532.
Јанковић МаргитаНемачки y разговору — практичан течај немачког језика (коаутор Радослав Јанковић), „Научна књига“, Београд, 1961.Француско-српско-немачки разговори, II издање (коаутор Радослав Јанковић), „Научна књига“, Београд, 1961.
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Јевтић др ДушанСудска психопатологија, уџбеник, „Медицинска књига“, Београд—За- греб, 1960.Судска медицина, репетиторијум за студенте права; „Научна књига“, Београд, 1962.Филм и психички непросечне особе, „Народна милиција“, Београд, бр. 1-2, 1961.Значеље израза умоболност и неспособност за расуђивање y Основ- ном закону о браку, „Правни живот“, бр. 9—10, 1960.Убиство на мах, Београд, „Народна милиција“, бр. 1—2, 1960.Судски значај алкохолисаних и алкохоломана, „Правни живот“, бр. 1-2, 1960.
Јездић др МихаилоПринципи Повеље ОУН и квалификација правних појмова и кате- горија y међународном приватном праву, „Анали Правног факултета y Бе- ограду“, бр. 4, 1961.Радови Хашких конференција за међународно приватно право после Другог светског рата (реферат на саветовању о савременим питањима ме- ђународног приватног права, објављен од Института за упоредно право, Београд, 1961).Колизионе норме о форми тестамента (реферат на саветовању о са- временим питањима међународног приватног права, објављен од Института за упоредно право, Београд, 1961).L’élément étranger et l’étendue de droit international privé, објављен y „Mélanges Offerhaus — Kollewijn“ („De conflictu legum“), Leiden, 1962.Девето заседање хашке конференције за међународно приватно право, „Југословенска ревија за међународно право“, бр. 3, 1960.Међународно приватно право I — Увод y међународно приватно право и Општи елементи формирања и примене норми међународног приватног права, II допуњено и прерађено издање, Београд, издање Завода за изда- вање уџбеника, 1961.
Јовановић др ВладимирДесетогодишњица радничког самоуправљања, „Днали Правног фа- култета y Београду“, бр. 4, 1961.Комитет и треће лице (упоредноправна студија англо-америчког и континенталног права са посебним освртом на југословенско право), „Ана- ли Правног факултета y Београду“, бр. 2—3, 1961.
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