
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

Избори наставника u асистената

Др Мирослав Ђорђевић, доцент, изабран je и потврђен избор на сед- ници Факултетског савета од 14. маја 1969. године y звање ванредног про- фесора за предмет Кривично право.
Др Обрен Станковић u др Слободан Перовић, доценти, изабрани су и потврђени избори на седници Факултетског савета од 27. јуна 1969. године y звање ванредног професора за предмет Увод y грађанско право и стварно право.
Др Михаило Бурић, ванредни професор, изабран je и потврђен избор на седници Факултетског савета од 23. октобра 1969. године y звање редов- ног професора за предмет Историја политичких теорија.
Десанка Куртовић, предавач Више школе изабрана je и потврђен избор y звање професора Више школе за предмет Енглески језик.Ha седници Факултетског савета од 27. фебруара 1970. године по- тврђени су избори:
др Љубице Кандић, ванредног професора за редовног професора за предмет Општа историја државе и права;
др Јелене. Даниловић, ванредног професора у звање редовног профе- сора за предмет Римско право;
др Љубице Шкаре-Вuдojeвеић, ванредног професора у звање редов- ног професора за предмет Статистички метод, и
др Padoaaaea Стојановића асистента у звање доцента за предмет Ме- ђународно јавно право и Међународни односи.Ha седници Факултетског савета од 24. марта 1970. године потврђени су избори:
др Павла Николића, доцента y звање ванредног професора за предмет Уставно право;
др Момира Милојевића, асистента y звање доцента за предмет Ме- ђународно јавно право и Међународне организације, и
Мр Александра Ивића u Мр Косте Чавошког, за асистенте при Ка- тедри за политичке науке.

Награђени студентиЗа најбољи успех y студијама y школској 1969/70. години Факултет- ско веће je на својој седници од 11. новембра 1969. године одлучило да на- гради 18 редовних студената.После завршене прве године то су: Марина В. Јањић, Душица М. Би- 
с.купљанин, Славољуб М. Девић u Милан М. Димић.После завршене друге године: Auduja. Р. Иванчевић, Светлана С. Kа
nop, Урош С. Кнежевић u Имре Ј. Варадић.
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424 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПосле завршене треће тодине: Мирољуб С. Лабус, Мирослава Р. Про- 
1 ић, Мирјана М. Радић u Олга Ч. Милошевић.После завршене четврте године: Павле Б. Јовановић, Горан Б. Кара- 
цоле, Милан Р. Петровић, Љиљаиа М. Славнић, Владимир Д. Килибарда u 
Зоран Стојковић.За најбољи успех y студијама, на све четири године, награђен je 
Павле Б. Јовановић.За најбоље урађене темате поводом 29. новембра награВена су новча- ном наградом три студента:Прву награду je добила Аидија Р. Иeанчевић, .за. тему: „Веће народа”.Другу награду су добили: Зоран Славујевић за тему: „Макијавели- зам” и Бранислав Чубрило за тему: „Храњеништво и породични смештај”.За најбоље урађену тему: „Кривично дело одузимања моторног во- зила", поводом 4. априла — Дана студената, награђени су из Фонда покој- 
иог Николаја Пахорукова:Првом наградом — Борислав Чубрило и Душан Црногорче.вић.Трећом наградом — Борислав Станојевић.

Важније одлуке факултетских органаСавет Правног факултета y Београду на својој седници од 23. октобра 1969. године, донео je одлуку о оснивању Центра за ванредне студије, који ће радити y Титограду. Овај Центар je отпочео са радом.Савет Правног факултета y Београду, на својој седници од 24. марта 1970. године, донео je одлуку да ce y школској 1970/71. години y прву го- дину студија на Правном факултету y Београду може уписати највише 800 редовних и неограничен број ванредних студената, с тим да ће услове уписа и начин избора одредити Савет Факултета конкурсом.Беће Правног факултета y Београду на својој седници од 4. маја 1970. године закључило je да ce чл. 317. Статута Правног факултета у Београду тумачи тако, да ће ce Статут од 1967. године примењивати на све студенте Правног факултета у Београду од 1. октобра 1971. године.
Теме за наградни конкурс поводом 29. новембраВеће Правног факултета y Београду. на својој седници од 16. III 1970. године одлучило je да распише наградни конкурс за студенте поводом 29. новембра 1970. за доле наведене теме.

Катедра за правну историјуИсторија државе и права народа Југославије:1) Димитрије Туцовић и Душан Поповић о националном питању2) Схватање о локалној самоуправи y Србији y другој половини XIX векаОпшта историја државе и права:1) Карактер земљишне својине у европским ранофеудалним држа- вама2) Систем власти Париске комунеРимско приватно право:1) Causa у римском праву2) Bona fidеs y римском праву
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Катедра за политичке наукеУвод у право:1) Социјализам и право2) Проблем суверености y федерацији3) Принцип јединства власти4) О природи тзв. аутономног права5) Појам законаДруштвено политички систем:1) Савремене тенденције y развитку аутономија y политичком систе- му Југославије2) Облици прерастања из етатистичке y самоуправну структуру y нашем политичком системуРадно право:1) Промене y карактеру и садржини радних односа y условима дру- штвеног самоуправљања2) Самоуправна нормативна делатност радне организације y области радних одиоса, с нарочитим освртом на предстојећу кодификациЈу у области удруженог радаУправно право:1) Политичка контрола рада државне управе2) Једностепеност или двостепеност управног спораИсторија политичких теорија:1) Хегелово схватање државе2) Хегел и Маркс3) Социјална утопија и утопијски социјализам4) Друштвени и филозофски корени анархизмаУставно право:1) Уставни амандман XV и организација самоуправљања y радним организацијама2) Савремене тенденције y развоју југословенског скупштинског система3) Институција председника Репулике y нашем уставном системуНаука о управљању:1) Руковођење и ефикасност y управи2) Утицај управе на процес политичког одлучивања.
Катедра за кривично право1) Друштвена опасност и противправност кривичног дела2) Евентуални умишљај и свесни нехат3) Обавезно лечење алкохоличара и наркомана као мера безбедности4) Насилничко понашање на јавном месту5) Претходни кривични поступак.
Катедра за граћанско правоУвод y грађанско право и стварно право:1) Рок y материјалном грађанском праву2) Виндикациона тужба3) Злоупотреба грађанских права4) Лична својина y нашем позитивном праву5) Правна природа станарског права6) Службености на друштвеној својини



426 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА7) Плодоуживање8) Одржај9) Сусвојина10) Право прече куповине.Породично право1) Заједничка имовина супруга2) Кривица y бракоразводном спору.Облигационо право:1) Основ одговорности за проузроковану штету2) Однос одговорности за проузроковану штету и осигурање3) Обавезно осигурање од одговорности y нашем праву4) Накнада штете y случају телесне повреде5) Тумачење уговора6) Апсолутна ништавост уговора7) Обавеза заштите y случају евикције8) Раскид уговора због неизвршењаАуторско право и право индустријске својине:1) Правна заштита уметника извођача y Југославији2) Систем правне заштите коју пружа универзална конвенција за ауторско право y поређењу са Бернском и Панамеричком конвен- цијом о ауторскоправној заштити3) Личноправна овлашћења поводом ауторског дела4) Новост проналаска као услов за његову заштитуПривредно право:1) Утицај амандмана на Устав СФРЈ и Устав Србије на способност органа предузећа за закључивање правних послова y име преду- зећа2) Правни облици пословног удруживања y привредиМеђународно привредно право:1) Однос Југоставије према ГАТА-у и другим регионалним привред- ним организацијама2) Заједничка улагања средстава са страним предузећима y домаћу привредуГрађанско процесно право:1) Поступак издавања платног налога.Међународно приватно право:1) Кодификација међународног приватног права у нашем правном систему2) Уговор о раду са страним елементомНаследно право:1) Право представљаља2) Наследно право ванбрачних другова
Катедра за међународно право u мећународне односе1) Несврстане земље y Уједињеним нацијама2) Допринос Југославије усавршавању правног система Уједињених нација3) Схватања о изворима међународног права y доктрини социјали- стичких земаља4) Систем гласања y међународним владиним организацијама
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Катедра за друштвено економске науке1) Проблеми планирања y југословенском систему привређивања2) Размештај индустрије и његов значај за економски развој Југо- славије3) Опорезивање потрошње y свсту и код нас.
Катедра за социологију права1) Самоуправљање y теорији и пракси2) Свест и стихија y развоју друштва3) Ауторитет и слобода y социјалистичком друштву4) Наука и политика5) Промене у класној структури југословенског друштва6) Технолошка револуција и друштвени развој7) Право као средство друштвене контроле.

Милић Урошевић


