
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

РАСПИСИВАЊЕ KOHKУPCAФакултетски савет на седници од 29. X 1970. године расписао je конкурс:— за једног асистента при Катедри за друштвено-економске науке;— за једног асистента за предмет Грађанско право, и— за једног асистента за предмет Привредно право.ПОТВРБИВАЊЕ ИЗБОРА НАСТАВНИКА И ФАКУЛТЕТСКИХ САРАДНИКАФакултетско веће на седници од 1. VI 1970. године извршило je избор a Савет факултета на својој седници од 5 јуна потврдио je избор:— мр Миодрага Орлића, асистента поново за асистента за предмет Увод у грађанско право и Стварно право;
— Данила Басту, дипломираног правника за асистента при Катедри за политичке науке и— мр Војислава Коштуницу, дипломираног правника за асистента при Катедри за политичке науке.Факултетски савет на седници од 29. X 1970. године потврдио je избор др Душана Јаковљевића, асистента за доцента за предмет Кривично право.Факултетско веће на седници од 2. XI 1970. године извршило je избор мр Загорке Симић, асистента поново за асистента за предмет Кривично процесно право.ВАЖНИЈЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУФакултетско веће на седници од 26. VI 1970. године, проширило je своју Одлуку од 23. X 1967. године. Лица која су завршила Вишу управну школу y Загребу, Сарајеву и Љубљани, могу ce уписати y пети семестар, под условом да претходно положе допунски испит који ce састоји из сле- дећих предмета:а) Кандидати са Више управне. шокле y Загребу и Сарајеву

1. Латински језик2. Увод y право3. Привредни систем Југославије4. Општа историја државе и права5. Историја државе и права народа Југославије6. Римско право7, Породично право са Социологијом породице



660 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА8. Увод y грађанско право и Стварно право9. Кривично право, и10. Политичка економија.б) Кандидати са Више управне школе y Љубљани1. Латински језик2. Увод y право3. Општа социологија4. Привреди систем Југославије5. Општа историја државе и права6. Историја државе и права народа Југославије7. Римско право8. Породично право са Социологијом породице9. Увод y грађанско право и Стварно право10. Кривично право, и11. Политичка економија.Факултетско веће на седници од 3. јула 1970. године, заузело je наче- лан став да ce могу уписати на Правни факултет y Београду свршени кан- дидати Средње управне школе, с обзиром на измењене планове и програме ове школе, али само они кандидати који су уписали Средњу управну школу школске 1969/70. године.Факултетско веће на седници од 26. X 1970. године предложило je 16 студената овог Факултета, који испуњавају предвиђене услове, за доделу универзитетске стипендије.Факултетско веће je на седници од 28. X 1970. године закључило да ce вежбе y школској 1970/71. години на свим годинама одржавају само из два предмета.
МЕБУФАКУЛТЕТСКА САРАДЊАФакултетско веће на седници од 24. XI 1970. године, донело je Одлуку о усвајању предлога активности y оквиру сарадње правних факултета у Београду и Загребу y школској 1970/71. години, чији текст гласи:I. Израдити два свечана примерка Споразума о сарадњи које ће пот- писати декани оба Факултета.Умножити текст Споразума о потребном броју примерака да га до- бију сви наставници и сарадници оба Факултета.Објавити текст Споразума y одговарајућим рубрикама „АналаПрав- ног факултета y Београду" и „Зборника Правног факултета y Загребу".II. Сусрет сарадничких факултета организоваће као домаћин Правни факултет y Београду. Најповољнији термин за сусрет био би пролеће 1971, најкасније до 20. априла. Правни факултет y Београду ће предложити, нај- касније до краја децембра 1970. два термина за одржавање овог сусрета.Број учесника: y границама досадашњих остварења. У погледу финан- сирања, исто као и приликом досадашњих сусрета с тим, да Факултет дома- ћин неће исплаћивати никакве хонораре за одржавање предавања.Сусрет би требало искористити за одржавање једног или више међу- катедарских састанака. На њима би ce могло расправљати о следећим акту- елним темама: Уставне промене y СФРЈ, Реформа високошколске наставе, Финансирање високог школства.III. Реализовати размену по једног предавача. Циклус предања која би предавач гост одржао требало би да обухвати бар онолико часова ко- лико je за одређеии предмет y наставном плану Факултета домаћина, одре- ђено за једну седмицу. .Предметни наставници би. утврдили. појединости 



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 661око остварења ових гостовања. Сва питања око реализовања ових госто- вања требало би реализовати најкасније до 15. јануара 1971, тако да би ce само гостовање остварило y летњем семестру.IV. Остварити боравак по једног асистента на сарадничком факул- тету. При томе треба овај облик сарадње учинити што ефикаснијим.Факултет гост ће одредити који ће његов асистент гостовати. Требало би настојати да избор падне на млађе асистенте. Сваки факултет ће при спровођењу избора, користити уобичајене методе које ће омогућити самим асистентима да утичу на избор.Програм гостовања утврдиће Факултет домаћин после претходних консултација са предметним наставником Факултета госта и са асистентом гостом.Утврђивање асистената који ће гостовати и програма њиховог рада требало би обавити најкасније до 15. јануара 1971.Факултет домаћин би осигурао своме госту радну дневницу, која не бп смела бити мања од 80.— динара. Исто тако требало би помоћи госту око проналажења прикладног смештаја за време гостовања. Гостовање би трајало 15 дана и требало би да тече континуирано.V. Треба осигурати потпуну и сталну размену свих материјала који ce израђују на сарадничким факултетима y вези са реформом факултета и израдом нових статута, без обзира на ступањ обраде одређених пред- лога и пројеката. У оквиру сарадње по овим питањима потребно je да ce факултети најхитније узајамно обавесте о саставу комисија за статут и реформу као и да препоруче председницима тих комисија да остваре ди- ректан контакт ради договора о сарадњи. Препоручује ce председницима комисије за статут и реформу факултета да обавештавају одговарајућу комисију сарадничког факултета о свим значајнијим скуповима, седница- ма и другим састанцима на којима ће ce расправљати о припремљеним ма- теријалима и да ce тако омогући сарадничком факултету да упути на так- ве састанке свог представника.VI. Досадашња размена информација y погледу кадровских проме- на била je веома корисна. Треба je наставити тако да ce узајамно обаве- штавање обавља чим дође до одређене промене с тим, да ce пречишћени текст кадровског стања изради према стању на дан 1. фебруара 1971. и то најкасније до 1. марта 1971. y довољном броју примерака за све одсеке од- носно катедре сарадничких факултета.VII. Досадашња сарадња између факултетских библиотека тече на обострано задовољство. Препоручује ce одржавање једног састанка управ- ника сарадничких библиотека који би ce одржао пошто питања даљег уна- пређења сарадње буду расправљане у библиотечким одборима сараднич- ких факултета. Овај састанак би требало остварити најкасније до 1. марта 1971. На основу резултата тог састанка библиотечки одбори би били дужни да саставе предлог за остваривање, проширивање и унапређивање сарадње, који би поднели факултетским већима сарадничких факултета на усвајање.VIII. До краја зимског семестра 1970/71. требало би разменити инфор- мације о публикацијама наставника и сарадника за период школске го- дине 1969/70 (објављеним до 1. октобра 1970).IX. Препоручује ce управама последипломских студија да y грани- цама својих наставних планова, искористе све могућности за ангажовање наставиика сарадничког факултета y извођењу редовне наставе.Препоручује ce такође коришћење могућиости да ce наставници сарадничког факултета позивају и изван остваривања наставног плана, као предавачи — гости.X. Препоручује ce главним уредницима факултетских гласила „Ана- ла” и „Зборника” да одрже састанке на коме би размотрили могућности сарадње.XI. Препоручује ce факултетским већима да приликом избора члано- ва стручних комисија за избор наставника ангажују y што већој мери наставнике сарадничког факултета.



662 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАНАСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СТУДЕНТЕФакултетско веће на својој седници од 24. XI 1970. одлучило je да ce — Организује настава за ванредне студенте прилагођена њиховим могућно- стима. У том смислу ванредни студенти могу да користе следеће облике наставе:Студенти прве године — редовна предавања y поподневним часовима током целе школске године; консултације y вечерњим часовима по два часа недељно из сваког предмета почев од 5 децембра, и наставу y виду консултација за ванредне студенте из унутрашњости y времену од 5 до 15 јануара 1971. године свакодневно.За студенте друге, треће и четврте године — консултације y вечер- љим часовима почев од 5. децембра 1970. па два часа недељно из свих предмета за које буде постојало довољно заинтересованих слушалаца.
НАГРАБЕНИ СТУДЕНТИЗа најбољи успех y студијама y школској 1969/70. години Факултет- ско веће je на својој седници од 24. новембра 1970. године, закључило да награди 21. редовног и ванредног студента.После завршене прве године то су: Сима Д. Аврамовић, Дејан М. По- 

повић, Весна Р. Ракић, Бранислава М. Јововић, Ненад Р. Костић.После завршене друге године: Марина В. Јанић, Милорад Ј. Матић, 
Душица М. Бискупљанин, Вукашин В. Јевтић, Вукосава В. Бокшан, Мирја- 
на Д. Зековић, Милорад Ж. Живковић, Милан С. Јанковић.После завршене треће године: Бранислав П. Чубрило, Аидија Р. Иван- 
чевић, Миланка П. Вукотић, Светлана М. Арсенић.После завршене четврте године: Мирослава Р. Протић, Зоран Ђ. Сла- 
вијевић, Мирољуб 3. Аабус, Драган М. Костић.За најбољи успех y студијама, на све четири године, награђен je 
Мирољуб 3. Аабус.За најбоље урађене темате поводом 29. Новембра 1970. награђена су новчаном наградом четири студента:1. Прву награду добила je Auduja П. Иванчевић, за тему „Савреме- 
не тенденције y Скупштинском систему Југославије”.2. Другу награду добио je Томислав Зековић, за тему: „Несврстане 
з&мље y VH“.3. Трећу награду су добили Душица Протић, за тему: „Заједничка 
имовина супруга" и Срћан Шаркић, за тему: „Систем власти Париске ко- 
муне".Похваљени су студенти: Вукосава Бекшан, за тему: „Насилничко по- нашање на јавном месту” и Борислав Станојевић, за тему: „Евентуални 
умишљај и свесни нехат”.

Број уписаних студенатаУ зимски семестар школске 1970/71. године уписано je:Година студија редовних ванреднихI 1236 6.748II 1.738 1.869III 753 4.189IV 211 11Свега: 3.938 12.815



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 663У број редовних и ванредних студената урачунати су и они који по- ново уписују годину.Број апсолвената на II степену 1.733.
Број студената на последипломским студијама.Грађанскоправни смер 18Међународни смер 14Политички смер 4Привредноправни смер 25Кривичноправни смер 12Друштвено-економски смер 10Правно-теоријски смер 3Управни смер 1Радноправни смер 4Правно-историјски смер 3Правно-социолошки смер 1Свега: 95Припремио,М. Урошевић


