
Ф A K У A T E T C K A ХРОНИКА

ВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ НА ФАКУЛТЕТУ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 1966/67. ГОД.
I. Значајније одлуке и закључциI. — Факултетско веће на седници од 17. марта 1967. године, донело

Одлуку о увоћењу петодневне радне недеље на Правном факултету 
y БеоградуУ радним јединицама Секретаријата, помоћних служби и Библпотеке Правног факултета уводи ce петолневна радна недеља, не рачунајући су- боту као раднп дан, почев од 1. априла 1967. године.Радно време y петодневној радној недељи одређује ce за летњи период од 1. априла до 30’. септембра од 6,30 до 14,30 часова, a y зимском периоду од 1. октобра до 31. марта од 7 до 15 часова.Одређен број радника y радним јединицама Секретаријата, помоћ- них служби и Библиотеке радиће суботом интерно иуно радно време.II. — Факултетско веће на седници од 24. марта 1967. године, a на предлог Комисије за научни рад и Управе III степена, y вези тематике за израду локторских дисертација, донело je следећи закључак:1. Да ce посебно поведе рачуна о тематици докторских дисертација и магистарских радова, y смислу сугестија Наставне комиспје, Комисије за научни рад и Управе III степена студија.2. Да све катедре саставе спискове значајнијих и актуелних тема које би као прпоритетне требало да ce предложе кандидатима  при избору тема за докторске дисертације и магистарске ралове.*3. Да ce убудуће обезбедн што Bella садржајност и документованост извештаја y којима ce оцењује како подобност кандидата, тако и подоб- ност, односно прихватљивост теме докторске дпсертације и .магнстар- ског рада.4. Да ce поведе рачуна, уз саслушање мншљења катедара, о равно- мернијој оптерећености наставника као консултаната при изради док- торских дисертација и магистарских радова.5. Да ce, no правилу, већ при доношељу закључака о одобрењу теме за докторску дисертацију и магистарски рад одреде чланови комисије који ће да оцењују урађену докторску дисертацију, односно магистар- ски рад, како би ce пружила могуђност кандидатима да y току рада буду y контакту са већим бројем наставника.III. — Факултетскп савет на својој седници од 31. марта 1967. годпне, донео je:
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Одлуку о броју редовних студената за упис y прву годину школске 

1967/68. годинеУ школској 1967/68. години y прву годину студија на Правном фа- култету y Београду може да ce упише највише 500 редовних студената.На истој седници Савет Правног факултета расписао je конкурс за уппс редовних студената у прву годину студпја школске 1967/68. године.
1. Број студената који ће ce примти на прву годину студијаа) редовних.......................... 500 (пет стотина)б) ванредних..................... неограничен број
2. Прије.м кандидата са ооговарајућом школском спремома) на конкурс за упис на Факултет могу да ce пријаве:— свршени ученици, гимназија са завршнпм испитом— лпца која су дипломирала на неком другом факултету— лпца са завршеном Вишом војном академијомб) начин одабира кандидата за студијеОдабир кандидата за упис y прву годину студија врши ce путем квалифпкациоиог испита.Упис кандидата без квалификационог испита вршиће ce no следећем редоследу, и то:1) Добитници Вукове или њој равне дипломе2) Кандндати који су завршпли сва четирн разреда гимназије са одличним успехом3) Кандидати који су завршили четврти и још два разреда гимна- зије са одличним успехом4) Кандидати који су завршили четврти и још један разред гимна- зије са одличним успехом5) Кандидатп који су завршили четврти разред гилшазије са одлич- ним успехом6) Кандидати који су завршили сва четири разреда гимназије са врло добрим успехом, a имају одличне оцене из предмета: Историје, Фи- лозофије са логиком и психологијом, Друштвеног и државног уређеља СФРЈ и Српскохрватског језика са књижевношћу7) Кандидати који су завршили сва четири разреда гимнације са врло добрим успехом8) Кандидати који су завршили четврти и још два разреда гимна- зије са врло добрим успехом9) Кандидати који су завршпли четврти и још један разред гим- назије са врло добрим успехом10) Кандидати који су завршили четврти разред гимназије са врло добрим успехом.Кандидати који испуњавају услове прописане тачком од 1. до 5. биће примљени и ако њихов број пређе 500.Кандидати са завршеним факултетом или Вишом војном академијом биће уписани независно од ограниченог броја од 500.За лица која не испуњавају претходне услове редослед уписа одре- ђује ce према резултатима показаним на квалификационом испиту.Квалификациони испит састоји ce из писменог испита из два дела, и то: 1. Први писмени задатак састоји ce y изради једне теме из области друштвено-историјског развитка Југославије, на основу гимназијског про- грама и материјала, и2. Други из културно-литерарне области.
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3. Пријем кандидата без одговарајуће школске спреме.Кандидати који немају завршену одговарајућу школу, уписаће ce независно од ограниченог броја, под следећим условима:— да имају четири године праксе y правној служби— на испиту да положе према гимназијском програму следеће пред- мете: Српскохрватски језик и књижевност, један страни језик (руски, енглески, француски, немачки или италијански), Латински језик, Истори- ју, Географију, Филозофију са психологијом, Друштвено и државно уре- ђење СФРЈ, Математику, Биологију и Физику.Писмени испит ce полаже из Српскохрватског језика и Математике.Писмени испит из Српскохрватског језика je елиминаторан испит. Ус.мени нспит полаже ce из свих предмета.За полагање пријемног испита кандидати плаћају одређени износ ради покрића трошкова испита.Испити ce полажу y јануару, јуну и септембру месецу.Кандидат може поновити испит два пута.
4. Пријем кандидата за ванредне студијеКандидати који желе да ce упишу као ванредни студенти треба да ce налазе y сталиом радном односу или уколико нису y радном односу да докажу да из оправданих разлога не могу да прате насгаву као редовни студенти.
5. Рок подноше.ња пријава, потребна документа и датум полагања 

квалификационих — пријемних испитаПријаве ce подносе Секретаријату факултета од 1. до 10. септембра 1967. године.Уз пријаву ce подноси сведочанство о завршном испиту гимназије, сведочанства сва четири разреда гимназије и извод из матичне књиге рсЉених (може и оверен препис).Кандидати без прописане школске спреме подносе доказ о запосле- њу како je прсдвиђено y коикурсу.Квалификациони испнт полаже ce 21. и 22. септембра 1967. године према распореду који ће да буде објављен на огласној табли Факултета.IV. — Факултетско веће Правног факултета на својој седници од 27. јуна 1967. године расписало je:
KOHKYPC 

за упис нових студената на последипломске студије, за стицање академ- 
ског степена магистра на Правном факултету у Бетраду, 

y школској 1967/68. години1. — V школској 1967/68. години последипломска настава за стицање степена магистра организоваће ce на сви\: смеровима предвпђеним y чл. 74. Статута Правног факултета, и то: Правнотеоријском, Полптичком, Управном, Грађанскоправном, Привредноправном, Радноправном, Криви- чноправном, Друштвено-економском, Међународном, Правноисторијском и Правносоциолошком смеру.2. — На иоследгшломске студије y циљу стицања степепа магистра могу да ce упишу лица која су диплсширала на Правном факултету, и то:а) лица која су липломирала на Правном факултету са општом оце- ном најмање 8;б) лица која су дипломирала на Правном факултету без обзира на општу оцену, a која су положила судијски односно адвокатски испит;



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 405в) лица која су дипломирала на Правном факултету са општом оце- ном маљом од 8, уколико положе пријемии испит на коме би показали знање h способност да са успехом прате наставу на последипломским студијама.Овај пријемни испит обу.хвата за сваки смер испитивање из по два основна предмета односног смера (чл. 74. Статута Правног факултета), што значи:За Правнотеоријски смер: Теорија државе и права и Уставно право;За Политички смер: Друштвено политички систем и Уставно право;За Управни смер: Управно право и Наука о управљању;За Грађанскоправни смер: Грађапско право и Грађанско процес- но право;За Привредноправни смер: Привредно право и Међународно при- ватно право;За Радноправнп смер: Радно право и Управно право;За Кривичноправни смер: Кривично право и Кривично процес- но право;За Друштвено-економски смер: Политичка економија и Економска политика;За Међународни смер: МеИународно јавно право и међународни односи;За Правноисторијски смер: Историја државе и права народа Југо- славије и Општа историја државе и права;За Правносоциолошки смер: Правна социологија и Политичка со- циологија.Испитивање из ових предмета вршиће ce на нивоу редовне наставе на Правном факултету.Из првонаведеног предмета за сваки смер кандидат полаже писмени и усмени испит, a из другог предмета само усмени испит.3. — Pla последипломске студије y циљу стицања степена магистра могу да ce упишу и следећа лица:а) На Друштвено-економски смер лица која су дипломирала на Еко- номском факултету, с тим да положе допунски испит из Уставпог, Гра- ђанског и Привредног права;б) на Политички смер лица која су дипломирала на факултетима политичких наука, с тим да положе допунски испит нз Теорије државе и права, Грађапског права и Међународног јавног права;в) на Правносоциолошки смер лица која су дипломирала на социо- лошкој или филозофској групи филозофског факултета, с тим да положе допунски испит из Уставног права, Грађанског права и Опште историје државе и права;г) на Правноисторијски с.мер лица која су дииломирала на историј- ској групи филозофског факултета, с тим да положе допунски испит из Уставног права, Грађанског права и Кривичног права;д) на Управни смер лица која су дипломирала на Високој управној школи, с тим да положе допунски испит из Теорије државе, Грађанског права и Кривичног права.Уколико ова лица нису на наведеним факултетима дипломирала са општом оценом најмање 8, ова ће ce моћи уписати на последипломске студије само ако, после успешно положених наведених допунских испита, затил! положе и пријемни испит из два предмета одређена за кандидате под II, тач. в).4. — На последипломске студије y циљу стицања степена магистра могу ce пријавити и лица која су завршила неки други факултет сем ових наведених под III, с тим да ће за сваки поједини случај Управа III 18 Анали



406 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАстепена донети посебну одлуку о дозволи за упис па одговарајући с.мер и о условима под којима ce кандидати могу уписати.5. — Кандидатн за последипломске студије морају ла располажу познавањем које je потребно за успешно служеље литературо.м једног од следећпх језика: француског, енглеског, руског, не.мачког, италијанског H шпанског.Провера познавања страног јсзпка, по избору кандпдата, врпш ce пре уписа од стране наставника језика, с тим да иа тој провсри кандидати треба да покажу знање које одговара нивоу вишег течаја страног језика на Правном факултету.Ове провере ослобађају ce кандидати:а) који су завршили виши течај страног језика на правном плп не- ком другом факултету;б) који су одговарајући вишн течај страпог језика завршили на институту за стране језике.6. — Сва лпца која желе да ce упишу на последипломске студије подносе пријаву са документима Секретаријату Правног факултета y вре- мену од 15. до 20. септембра 1967. године.7. — Пријемнп испити за лица под II тач. в) п под III, као и до- пунски испити под III одржаће ce y времену од 21. до 30. септе.мбра 1967. године, према распореду који ће бши благовремено објављен, a пред ко- мисијама од по два члана које ће одредити Управа III степена на Прав- ном факултету.8. — Провера знања страног језпка за кандидате који поллежу тој провери извршиће ce y времену од 1. до 5. октобра 1967. годпне, пре.ма распореду који ће бити благовремено објављен.9. — Настава на последнпломскнм студпјама на Правпом факул- тету почеће y понедељак, 16. октобра 1967. године.
V. Избор наставникаФакултетско веће на седници од 4. марта 1967. године изабрало je за доцента др Александра Вацића, за предмет Еконо.мска политика.Факултетско веће на седници од 14. априла 1967. године изабрало je за редовног професора др Војислава Си.мовића, за предмет Уставно пра- во и Комунални систе.м и комунална полигнка.Факултетско веће на седници од 21. јуна 1967. године изабрало je др Драгољуба Атанацковића за доцента за предмет Кривично право.
VI. Избор факултетских сарадникаФакултетско Belie на седници од 26. маја 1967. године изабрало je др Војина Димитријевића за асистента Катедре за међународно право и међународне односе.Факултетско веће на седницп од 21. јуна 1967. годпне изабрало je др Мустафу И.мамовића за аспстента Катедре за исторпју државе и права.
VII. Декан и продекаииДекан за мандатни период 1967/68. и 1968/69. године je др Павле Ди- митријевнћ, редовни професор; a продекани су: др Боривоје Познић, ре- довни професор и др Живомир Борђевић, ванредни професор.Милић Урошевић


