
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

СЕДМОЈУЛСКА НАГРАДА СР СРБИЈЕ ЗА 1970. ДОДЕЉЕНА ПРОФЕСОРУ ДР РАДОМИРУ Д. ЛУКИЋУКомисија за додељивање седмојулске награде СР Србије, образована при Републичкој заједници за научни рад, доделила je академику и про- фесору др Радомиру Д. Лукићу седмојулску награду за 1970. годину за осведочеии стваралачки рад и рсзултате изузетне вредности y науци.У образложељу Комисије којом ce додељује награда проф. Лукићу поред осталог истиче ce да његови радови представљају посебан допринос и тиме што ce озбиљно обрачунавају са догматским методом, помажући на тај начин стваралачки развој друштвених наука. Посебно ce указује да проф. Лукић „спада y онај круг врхунских писаца који ce одликује изузетним научним стваралаштвом, који снажно померају мисао и науку своје земље и тиме даје огроман доиринос светској мисли, a својој земљи прибављају углед у области светске културе”.
БОРАВАК ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПГАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ЗАГРЕБУУ оквиру споразума о сарадњи нашег Факултета са Правним факул- тетом Свеучилишта y Загребу, од 5. до 7. априла 1971. године боравила je y Београду делегација загребачког Правног факултета, коју су сачињавали наставници и студенти овог Факултета.После дочека на железничкој станици y подне je приредио при- јем Декан Правног факултета y Београду. Након узајамних и веома срдач- них поздрава, извршена je размена свечаних примерака Споразума о сарадњи правних факултета y Загребу и Београду. Истог дана по подне одржана je седница Већа Правног факултета у Београду уз учешће гости- ју, на којој ce расправљало „О улози судске праксе y стварању нашег пра- ва”. Уводно излагање за ово расправљање учинио je проф. М. Дамашка.Други дан боравка делегације био je претежно посвећен сусретима колега из Загреба са студентима Правног факултета y Београду. Предава- ња су одржали:Ha I години, из Социологије, проф. др Олег Мандић;Ha II години, из Породичног права, доцент др Мира Алинчић;Ha III години, из Управног права, проф. др Еуген Пусић;a на IV години, из Привредног права Владислав Брајковић.Студенти су врло срдачно примили и пажљиво саслушали излагање наставника Загребачког Правног факултета, изражавајући задовољство што им ce пружила прилика да чују и предавања познатих професора овог братског Факултета.



470 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАЗнатно време свог боравка гости су провели y сусретима и разго- ворима на Факултету. Међусобно упознавање и разговори су настављени на заједничким обедима и излетима.На крају, изражено je обострано уверење да овакви сусрети пред- стављају успешан вид сарадње и да треба наставити y том правцу.
В. Манојловић

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА V CAPAJEBV5. и 6. маја 1971. године, Правни факултет y Београду посетила je делегација Правног факултета y Сарајеву. Овим je Правни факултет y Capa јеву узвратно посету, коју му je својевремено учинила делегација Прав- иог факултета y Београду.Делегацију Правног факултете y Сарајеву су сачињавали:проф. др Самуел Камхи, декан Правног факултета y Сарајеву, проф. др Мустафа Камарић, председник Савета Правног факултета y Сарајеву, проф. др Војислав Спаић, проф. др Александар Стајић, проф. др Миливоје Ерић и доцент др Бранк.о Налија.После дочека делегација на дан 5. маја, Декан Правног факултета y Београду приредио je y подне пријем.У 18 часова одржана je свечана седница Факултетског већа, са днев- ним редом: „Сарадња правних факултета y Београду и Сарајеву”. У диску- сији која ce водила на овој седници, искристалисано je мишљење да су овакви сусрети најпогоднији облик сарадње, који треба неговати и учинити да постане традиција. Истануто je да je већ приликом посете делегације Правног факултета y Београду Правном факултету y Сарајеву трасиран пут овакве сарадње, при чему ce увидело да ce путем самоуправног договора може много постићи на плану међусобног зближавања и успешног решава- ња значајних питања. ТаксЉе je констатовано да ову сарадњу не тре- ба заснивати на грандиозним плановима, којч ce по правилу не остварују — већ ову сарадљу треба практично реализовати кроз конкретне облике рада и свакодневну праксу. Ти облици рада треба да ce односе на остваре- ње практичних задатака, на којима ce заиста може успешно сарађивати. Закључено je да ce реализација сарадње нарочито може постићи y области размене наставника и асистената, a такође и кроз учешће наставника y одбрани магистарских и докторских днсертација, као и y сарадњи између института, y заједничким публикацијама итд.У 20 часова колектив Правног факултета у Београду je приредио вечеру.На дан 6. маја y времену од 9,50 до 13 часова одржали су предавања: проф. др Војислав Спаић, на III години из предмета Ауторско право и пра- во индустри јске својине, проф. др Александар Стајић, на II години из пред- мета Кривично право и проф. др Миливоје Ерић, на II години из предмета Политичка економија.Истога дана одржани су и састанци Катедре за Кривично право, Ка- тедре за грађанско право и Катедре за друштвено-економске науке на који- ма су третирана питања од значаја за међукатедарску сарадњу, при чему су такође измењена корисна искуства y вези са организацијом рада и на- ставе на појединим катедрама.
Др Драгољуб Р. Атанацковић


