
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ВАЖНИЈИ ДОГАБАЈИ НА ФАКУЛТЕТУ Y ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 1966/67. ГОДИНЕ
1. Доношење нормативних аката, важнијих одлука и закључакаФакултетско веће на седницп од 6. октобра 1966. годпне, донело je Правилнпк о изменама и допунама Правилника о расподели личних до- ходака Правног факултета y Београду.Факултетско веће на седннци од 6. октобра 1966. године закључило je да су свм студенти II године обавезни да похађају вежбе из три пред- мета H да ce на вежбама врши писмена провера знања нз пређеног гра- дпва бар једном y току семестра, с тим што би ce на основу показаних резултата на крају семестра давала студентима оцена о раду и успеху на вежбама.Уредно похабање свих обавезних вежби и позитиван успех y раду бар на двема вежбама био би услов за оверу семестра.Факултетско веће на продуженој седници од 3. децембра 1966. године донело je закључак. да ce студентп III степена студија који y предвибеном року овере IV семестар задржавају својство редовног студента још шест месеци, односно до краја зимског семестра наредне школске године, до када имају право на повластице везане за својство редовног студента, како je то регулисано и за студенте I п II степена студија.Факултетско веће на седници од 31. јануара 1967. године, донело je закључак да ce одржи семинар за ванредне студенте који станују ван града y времену од 11. до 16. фебруара 1967. године, из предмета:I година: Увод y право, Усгавно право, Увод y социологију, При- вреднп систем Југославије и Историја државе и права.II година: Увод y грабанско право и Стварно право и Кривичио право.III година: Политичка економија, Облигационо право, Римско право, Друштвено-политички систем Југославије, Кривично процесно право са Криминалистиком и Основи међународног јавног права.Правни факултет je за ову прилику резервисао 60 места y Дому фе- ријалног савеза „Младост” да би олакшао смештај и исхрану студепата за време одржавања ових семинара.
2. Бро} сгуденатаУ зпмски семестар школске 1966/67. године уписано je:I година студија 1.058 редовних и 218 ванредннх студенатаII „ „ 683 „ 33III » „ 383 „ 590IV „ „ 164 „ 113СВЕГА: â 2g8 редовних и 954 ванредних студената



130 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАБрој лица који студирају, имају својство студента, a нису уписали годину или нису имали услов за упис семестра 6845.Број апсолвената на II степену 2014.3. Број студената на III степену студијаНа Грађанскоправном смеру — На Међународном смеру — — На Политичком смеру — — На Социолошком смеру — — На Привредноправном смеру — На Управном смеру — — — На Кривичном смеру — — На Економском смеру — — На Радноправном смеру — — На Правно-теоријском смеру —На Историјскоправном смеру
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4. Haграђени студентиI. — За изграћене те.мате, на предлог Већа Правног факултета y Београду a no одлуци Универзитетске комисије, приликом прославе Дана Републике на Универзитету награђени су:Првом наградом — ПОПОВИБ. БОРБЕ, за рад: О правној природи васион- ског (спољног) простора.Аругом наградом — ТАБОРОШИ СВЕТИСЛАВ, за рад: Преооражај соци- јалистичког права; КОШТУНИЦА ВОЈИСЛАВ, за рад: Положај и функ- ција Уставног судства y социјалистпчкој Југославији, и БУРИН ДРАГАНА, за рад: Субјективно право.Трећом наградом — БЛАГОЈЕВИБ МИРЈАНА, за рад: Заштита основних уставних права и слобода путем посебне судске акције.II — а) За показани успех y студијама, као најбоље дипломирани студент, наградом од н. дин 300 награђена je ГРОЗДАНА ВУЧИБЕВИБ-МАРИ- НОВИБ (Средња оцена студпја 9,91).б) За најбољи успех y гиколској 1965/66. год. наградом од по н. дин 200 на- грађени су следећи студенти:СИМОНОВИБ СИМОН (9,83), БЛАГОЈЕВИБ МИРЈАНА (9,71), ТАБОРОШИ СВЕТИСЛАВ (9,71); МИШКОВИБ ЗОРАН (10), МАРКОВИН РАТКО (10), СРЕТЕНОВИБ МИЛЕНА (9,60), БУРИБ ЧЕДОМИР (9,33); ВУЧИБЕВИН- МАРИНОВИБ ГОРДАНА (10), КОШТУНИЦА ВОЈИСЛАВ (10), КЛАРИН МИРКО (9,83) СТОЈАНОВИН МИЛАН (9,66); ПЕТРОВИБ МИЛАН (10), ЈОВАНОВИН ПАВЛЕ (10) ВУЛОВИБ ГРАДИМИР (9,82), БОЈАНИБ СЛО- БОДАН (9,66), il ЧЕПРНИБ МИРКО (9,66).5. Магистри правних наука1. Драган Марковнћ, новинар „Борбе”, одбранио je магистарскп рад, под иасловом: „СТРАНИ КАПИТАЛ — ОСЛОНАЦ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗМА Y АФРИЦИ”.2. Владимнр Гоати, одбранио je магистарски рад, под насловом: „МЕСТО И УЛОГА ФРАНЦУСКЕ У ЕВРОПСКОЈ ЕКОНОМСКОЈ ЗАЈЕД- НИЦИ”.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 1313. Станко Милошевић, одбранпо je магистарски рад, под насловом: „ОРУЖАНЕ СНАГЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА”.4. Живојин Николић, одбранио je магистарски рад под насловом: „ЈУГОСЛАВИЈА И ГАТТ".5. Благоје Бабпћ, аспстент Института за мећународну политику и привредг V Београду, одбранио je магистарски рад под насловом: „ПИТА- ЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА КИНЕ У УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА”.6. Стојан Николић, председник Савеза борачкнх организацнја Среза Лесковац. одбранио je магистарски рад, под насловом: „НАРОДНООСЛО- БОДИААЧКИ ПОКРЕТ НА ЈУЖНОМ ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ”.7. Душан Лазиђ, асистент Института за изучавање радничког покрета V Београди, одбранио je магистарски рад, под насловом: „ЦИЉЕВИ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ”.8. Душан Лакпћевић, професор Више школе за социјалне раднике y Београду, одбранно je магистарски рад, под насловом: „ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ РОДИТЕЉА”.
6. Расписивање конкурсаФакултетски савет на седници од 29. деце.мбра 1966. године расписао je конкурс за једног доцепта за предмет Политичка економија, за једног доцента за предмет Кривично право, за једног асистента на Катедри за међународно право и међународне односе и за једног асистента за пред- метИсторнја државе п права.7. Избори наставникаСавет Факултета на седници од 25. новембра 1966. године потврдио je избор др Жпволшра Борђевића, за ванредног професора за предмет Грађанско право — поновни избор, др Владана Станковића за доцента за предмет Грађанско право — поновни избор и др Верољуба Рајовића за доцента за предмет Грађанско процесно право.Факултетско веће на седници од 13. јануара 1967. године, изабрало je за ванредног професора др Мирка Мирковића за предмет Историја држа- ве и права.
8. Избор нових факултетских сарадникаФакултетски савет на седници од 29. децембра 1966. године, потврдио je избор Ф,а асистенте: Будимира Кошутића за предмет Увод у право и Мирјану Тодоровић за предмет Општа социологија.


