
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

KOHKУPC ЗА НАГРАДНЕ ТЕМАТЕФакултетско веће на седници од 12. априла 1968. године одредило je списак наградних темата поводом 29. Новембра 1968. године.
I. Катедра за правну историју1. Декрет о миру декрет о земљи2. Стварање јутословенске државе 1918.3. Програмски ставови српске социјал-демократије о националном питању4. Порекло и развој тестамента y римском праву
II. Катедра за кривично право1. Нехат као облик виности2. Кривичне санкције према малолетницима3. Кривична дела против сигурности y јавном саобраћају4. Претходни кривични поступак5. Оштећени y кривичном поступку
III. Катедре за граћанско право

Породично право1. Издржавање необезбеђеног брачног друга2. Старатељство над лицима лшпеним пословне способности 
Привредно право1. Нелојална конкуренција у условима нашег тржишта2. Одговорност извођача радова по уговору о грађењу3. Правни облици интеграције привредних организација4. Самоуправљање y пољопривреди кроз кооперацију5. Инострана улагања y домаћу привредну организацију и проблеми друштвене својине6. Пословни одбор односно слична тела у привредним организацп- јама y којима су уложена инострана средства (однос редовних органа привредних организација и пословног одбора)7. Ограничено јемство погона y уједињавању средстава предузећа (Правна дејства и модалитети. Начелне погодности и слабости ре- гулисања)



АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛГЕГА 3198. Компензација потраживања преко банака и други облици преби- јања (правне импликације)9. Менични есконт и реесконт и његове могућности коришћења y банкарском систему. '10. Непреносивост или преносивост самоуправних права путем уго- вора.
Облигациано право ‘1. Одговорност за физичке мане ствари и гаранција ироизврђача2. Начело аутономије воље y уговорном праву.
Увод y граћанско право и Стварно права (доцент др Обрен Стан- ковић)1. Правна природа станарског права2. Службености на друштвеној својини3. Лична својина у нашем позитивном праву4. Виндикациона тужба5. Застарелост
Ауторско право и право индустријске својине :1. Правна заштита уметника извођача y ЈугосАавијН.2. Систем правне заштите који пружа Универзална конвенција за ауторско право у поређењу са Бернском и Пан-америчком кон- венцијом о ауторскоправној заштити3. Правна заштита непатентираног проналаска.

IV. Кате-дра за мећународно право и мећународне односе ,1. Значај Берлинског конгреса 1878. године за балканске земље2. Међународни уговори и треће државе ј :3. Значај Женевских споразума о Индокини од 1954 г. за мирно ре- шење сукоба у Вијетнаму4. Југославија и Кенеди рунда
V. Катедра за друштвено-егсономске науке1. Теоријски и практични проблеми југословенског система привре- ђивања2. Карактер модела планирања y Јутославији3. Порез на промет y нашем привредном систему4. Развој југословенске индустрије и садашња царинска политика5. Актуелни проблеми. формирања јединственог привредног подруч- ја Југославије
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VI. Катедра за политичке науке1. Смисао, значај реорганизације Савезне и републичке управе2. Ванредна правна средства у прекршајном поступку3. Утврђивање чињеница y управном спору (за упутства о литерату- ри заинтересовани ce могу обратити за тему 1. проф. др Павлу Димитријевићу и др Драгољубу Каврану a за теме 2 и 3 проф. др Драгашу Денковићу и доцент др Александру Стојановићу)4. Уставна концепција о правима и слободама грађана у Југославији5. Судско обезбеђење слободе и права грађана(за упутства о литератури о темама 4 и 5 заинтересовани ce могу обратити доценту др Павлу Николићу)6. Однос Савеза комуниста Југославије и Социјалистичког савеза y теорији и пракси7. Положај и улога синдиката8. Теорија права професора Тасића(за тему 6 и 7 за упутства о литератури заинтересовани ce могу обратити проф. др Иванки Срнић и др Павлу Ристићу).9. Самоуправна нормативна делатност радних организација y обла- сти радних односа10. Међусобни односи чланова радне заједнице y радним организа- цијама (за упутства о литератури заинтересовани ce могу обрати- ти за теме 9 и 10 проф. др Александру Балтићу, проф. др Милану Деспотовићу).11. Социологија и политичка филозофија12. Русоова критика друштва(за упутства о литератури заинтересовани ce могу обратити проф. др Михаилу Бурићу)13. Политички и правни аспекти федерализма14. Садржина социјалистичке демократије15. Основне карактеристике социјалистичког права (за упутства о литератури за теме 8, 13 14 и 15 обратити ce проф. др Стевану Врачару)16. Начело солидарности y социјалном осигурању Југославије (за упутства о литератури за тему 16 обратити ce проф. др Миха- илу Ступару)17. Руководилац као организатор радног процеса(за упутства о литератури обратити ce проф. др Павлу Димитрије- вићу)
VII. Катедра за социологију праваL Друштвени услови остваривања самоуправљања2. Појам елите у делима Рајта Милса



АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 321:3. Однос између теорије класа и теорије друштвене стратификације4. Политичка и људска пракса5. Марксов однос према грчкој култури6. Утопија и утопијска свест.Факултетско веће на седници од 24. маја 1968. године одредило je темате поводом Дана студената 4. априла из Фонда пок. Николаја Пахору- кова, и то:1. Истражни судија у претходном кривичном поступку2. Евентуални умишљај3. Проблем узрочности y кривичном праву


