
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ГОДИШЊИЦА КЛУБА »FORVM ROMANVM«Почетком ове школске године, 22. октобра 1971. прослављена je годи- шњица оснивања клуба пријатеља Римског права »Fonim romanum«. Овај експеримент, замишљен као начин прнближавања студената, наставника, дипломираних правника и других, превазишао je очекивања. Он je успео да окупи педесетак чланова, чији претежни део чине одлични студенти, y једној активности која je успела да споји корисно са забавним.Прелистајмо записник да бисмо видели шта je рађено. После осни- вачке скупштине, која je одржана уз рецитал латинске поезије и музику, ретко да je који петак остао без активности: 6. 11. излет у Сремску Митро- вицу и разгледање музеја и ископина; 17. предавање проф. Стојчевића о Конгресу романиста y Рио де Жанеиру (уз дијапозитиве); 4. децембра пре- давање проф. Даниловић „Улога правне науке y развоју римског права”; 5. дец. излет y Сланкамен; 11. дец. читање и коментарисање Тацитових Анала (доц. О. Станојевић); 18. децембра »Crimen laesio majestatis према Тацитовил! Аналима”, предавач Љ. Црепајац, добитник награде „Милош Бу- рић" за превод Анала; 8. јануара 1971. Срђан Шаркић, студент IV године говорио о стању римске пољопривреде према Колумелином делу De re ru- 
stica; 26. феб. M. Милошевић, студ. IV г. „Рим и рано хришћанство”; 12. мар- та: избор из светског беседништва; договор за пут y Румунију; 19. марта Б. Андрић, студ. IV г. „Кривично право y Риму’ ; од 26. до 28. излет y Руму- нију; 2. априла уручивање награда из фонда Алберта Вајса; 9. априла Сима Аврамовић, студ. II године читао рад награђен на конкурсу „Државно уре- ђење Дубровнпка по Дубровачком статуту”; 16. априла проф. и критичар Павле Васић „Грчки и римски костим”; 23. априла Вејзагић Емира, студент II године пројектује филмове снимљене за време боравка y Јужној Аме- рнци; проф. Филолошког фак., др Момчило Савић „Лингвинистичка ситу- ација на Балкану од римског освајања до доласка Словена” (7. V); проф. А. Гамс „Сукоб између јеврејског и римског погледа на свет према књизи „Библија y светлу друштвених сукоба” (21. V); 24. септембра договор о путу за Италију, донета одлука да ce организује продаја уџбеника на Факул- тету и да ce добит употреби за финансирање екскурзије у Италију; 8. окто- бра проф. Милета Сајић .,Музика и слика” (дијапозитиви уметничких слика уз музику са плоча); 22. октобра годишња скупштина, после програма иза- брана нова управа y којој je професорски део остао (Д. Стојчевић, пред- седник, О. Станојевић, потпредседник) a студентски измењен (Д. Поповић и Љ. Илић заменили су дотадањег секретара — С. Аврамовића и благајника С. Корицу). Као припрема за предстојећу екскурзију М. Стајић одржао предавање са пројекцијама о музејима Фиренце; од недеље, 31. октобра, до понедељка 8. новембра екскурзија y организацији „Центротуриста”: Бео- град — Бар — Бари — Напуљ — Помпеји — Рим — Фиренца — Венеција — Копар — Београд. Из зараде од продаје књига члнови су добили по 500 дин., поред тога Факултет je дао дотацију од 100 дин. по студенту, тако да je сваки учесник екскурзије сносио само половину трошкова. После по- вратка са екскурзије, која je оцењена као врло успела, настављено je са 



646 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАрадом: читање Плинијевих сведочанстава о ерупцији Везува (12. новембра); проф. М. Бурић: „О могућности владавине филозофа” (26. нов.); Срђан Шар- кић, студент последипломских студија: „Извори сазнања о грчким држа- вама по Аристотелу” (3. децембра); проф. Павле Васић „Између античке и ранохришћанске уметности” (10. дец.); Борђе Обрадовић, студент архитек- туре: „Архитектура грчког и римског позоришта и храма”; Емилија Кова- чевић, студент Академије за примењену уметност: „Антички театар”; Дејан Поповић, студент III године: „Нексум, најстарији посао римског права" (рад награђен из фонда А. Вајса); снимање једног радног састанка за ра- дио-емисију „Индекс 202” (14. јануара 1972).За овогодишњи наградни темат из фонда Алберта Вајса одлучено je да и Форум да једну награду из својих средстава. Теме су: Сенат y Тацито- вим Аналима; Римско право и Богишићев Имовински законик; Совјет (се- нат) према уставима y Србији XIX века; Пронија. Др О. Станојевић

ВАЖНИЈЕ ОДЛУКЕ ФАКУЛТЕТСКИХ ОРГАНА— Веће Правног факултета y Београду на својој седници од 1. јуна 1970. године предложило je три члана Већа за судије поротнике Вишег при- вредног суда y Београду, и то: др Зорана Антонијевића, редовног профе- сора, др Драгаша Денковића, ванредног професора и др Радомира Бурови- ћа, ванредног професора.— Др Ружица Гузина, редовни професор предложена je од стране Факултета на седници од 1. јуна 1970. године за члана Савета Архива Србије.— Делегација мађарских правника посетила je наш Факултет 22. IX 1970. године y саставу: др Арпад Пландлер, генерални секретар Удружења мађарских правника, др Имре Саради, професор Грађанског права, декан Правног факултета у Будимпешти, др Агнес Келеман, криминалиста, су- дија Врховног суда Мађарске и др Лајош Колосцвари, секретар Извршног одбора Окружног одбора у Дебрецину.— Факултетско веће на седници од 28. X 1970. године донело je за- кључак да ce обавезне вежбе на свим годинама одржавају само нз два предмета.— Факултетско веће на седници од 29. III 1971. године y сагласности са радним јединицама донело je Одлуку да ce извршн упнс зајма за пругу Београд — Бар и луке Бар. На истој седници закључено je да Факултет као радна организација упише зајам од 300.000.— динара.— Делегација Правног факултета из Београда учинила je посету Правном факултету y Новом Саду дана 25. II 1971. године, y саставу: др М. Радојковић, редовни професор, др Драгомир Димитрнјевић, редовни профе- сор, др Љубица Шкара-Видојевић, редовни професор, др Жнвомир Бор- ђевић, ванредни професор, др Стеван Врачар, ванредни професор, др Мир- ко Мирковић, ванредни професор, др Радован Павићевић, доцент и један студентски представник.— Факултетско веће на седници од 21. јуна 1971. године одлучило je:1. да продужи рок за студирање до 1. октобра 1972. године студенти- ма уписаним по Статуту од 1961. године y школској 1966/67. години.2. да ce ранијнм генерацијама уписаним пре 1966/67. године проду- жи рок студирања до 1. октобра 1972. године, и то само оним студентима који после септембарског испитног рока о. г. буду имали три положена испита са II, односно IV године.— Факултетско веће на седници од 29. јуна 1971. године, расписало je конкурс за наградне темате из Фонда пок. Николаја Пахорукова поводом 



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 647дана студената „4 Април", на тему: „Нехат као облик виности", и „Смртна казна”.— Факултетско веће на седници од 27. септембра 1971. године, донело je следеће закључке:— да ce поводом 70-тогодишњег рођендана академику др Милану Бар- тошу, посвети један број часописа „Анали Правног факултета у Београду”— да Правни факултет у Београду и ове школске године настави са радом y Центру за ванредне студије y Титограду.— одређена je делегација нашег Факултета за XV интерфакултетску конференцију правних факултета y Љубљани, y саставу: др Никола Стјепа- новић, редовни професор, декан Факултета, др Живомир Борђевић, ван- редни професор, др Љубица Шкара-Видојевић, редовни професор, др Стеван Врачар, ванредни професор, др Обрен Станковић, ванредни професор, др Радослав Стојановић, доцент, мр Миодраг Орлић, асистент, Милић Уроше- вић, секретар Факултета, Душица Гутеша, управник Библиотеке, студент- ски представници: Миле Божичковић и Душан Спасић и секретар Интер- факултетске конференције правних факултета Југославије, студент Миро- слав Бојовић.— Факултетско веће на седници од 25. октобра 1971. године, закључи- ло je да ce продужи примена Статута Факултета од 1961. године, на све апсолвенте првог и другог степена студија до 31. октобра 1972. године, без обзира на број положених испита на последњој години степена.На истој седници Веће je предложило десет студената за доделу уни- верзитетских стипендија.— Факултетско веће на седници од 22. XI 1671. године узело je y разматрање предлог Комисије за реформу о неким питањима режима сту- дија. На тој седници донет je закључак да ce предузму потребне мере за стицање права наших студената за добијање стипендија, студентских до- мова и кредита. Закључено je, такође, да ce ступи у контакт писменим пу- тем са установама које одређују критеријуме за добијање домова, стипен- дија и кредита и да ce у том правцу учине потребни кораци ради олакшица добијања домова и стипенија за наше студенте с обзиром да по нашем- статуту још увек важи систем „година за годину”. На истој седници Фа- култетско веће предложило je 56 најбољих студената за новчану награду поводом Дана Републике 1971. године, као и три студента за најбоље ура- ђене темате, такође поводом Дана Републике.— Факултетско веће на седници од 13. XII 1971. године, разматрало- je предлог и Нацрт будућих органа самоуправљања на Факултету.— Факултетско веће на седници од 14 XII 1971. године закључило je да одобри ванредним студентима III године, који су уписали по Статуту 1961. године да полажу заостале испите y редовним и месечним испитним. роковима до 31. октобра 1972. године закључно.БРОЈ УПИСАНИХ СТУДЕНАТАУ зимски семестар школске 1971/72. године уписано je:Година студија Редовних ВанреднихI 1150 1.344II 975 18III 350 23IV 155 2Свега: 2630 1.387У број редовних и ванредних студената урачунати су и они који поново уписују годину.Број апсолвената 1932



648 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАБРОЈ СТУДЕНАТА НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА— Грађанскоправни смер 8— Међународни смер 24— Привредноправни смер 20— Кривичноправни смер 10— Друштвено-економски смер 11— Политички 7— Управни смер 8— Радноправни смер 3— Правно-историјски смер 5— Правно-социолошки смер 3
Свега: 99ИЗБОР НАСТАВНИКА И АСИСТЕНАТАНа седници Факултетског савета од 5 јуна 1970. године потврђени су избори:— мр Миодрага Орлића, асистента поново y звање асистента за пред- мет Увод y грађанско право и Стварно право;— Данила Басте, дипломираног правника, за асистента при Катедри за политичке науке;— мр Војислава Кошутице, за асистента при Катедри за политичке науке;— др Душан Јаковљевић, асистент изабран je и потврђен на седници Факултетског савета од 29. октобра 1970. године у звање доцента за предмет Кривично право.На седници Факултетског савета од 5. марта 1971. године потврбени су избори:др Милана Марковића, ванредног професора поново y звање ванред- ног професора за предмет Међународно јавно право;— мр Загорке Симић, асистента, поново y звање асистента за предмет Кривично процесно право;На седници Факултетског савета од 24. јуна 1971. године потврђени су избори:— Мирољуба Лабуса, дипломираног правника у звање асистеита при Катедри за друштвено економске науке;— др Мирослава Петровића, доцента у звање ванредног професора за предмет Финансије и финансијско право;На седници Факултетског савета од 10. децембра 1971. године потвр- 15ени су избори:— Драгољуба Петровића, дипломираног правника y звање сарадника за предмет Грађанско право y школској 1971/72. години.— Милана Бабића, дипломираног правника, у звање сарадника за предмет Наследно право y школској 1971/72. години.— др Мехмед Беговић, редовни професор на седници Факултетског већа од 30. септембра 1971. године изабран je за председника Факултетског савета;— Милић Урошевић, секретар Факултета, на седници Факултетског савета од 10. децембра 1971. године поново je изабран за секретара Факул- тета.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 649ДЕКАН И ПРОДЕКАНИ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА У ЗЕМЉИПравни факултет y Београду: др Никола Стјепановић, ред. проф., декан др Радомир Буровић, ванр. професор, продекан, др Обрен Станковић, ванр. професор, продеканПравни факултет у Загребу: др Богдан Златарић, редовни професор, декан др Мирјан Дамашка, ванр. професор, продекан, Јаков Тирони, виши предавачПравни факултет y Љубљани: др Мајда Стробл, редовни професор, декан др Рупко Годец, професор — продеканПравни факултет y Сплиту: др Иво Петриновић, редовни професор, декан др Иво Борковић, ванр. професор, продекан, др Анте Царић, доцент, продеканПравни факултет y Сарајеву: др Борђе Самарџић, редовни професор, декан и др Ибрахим Фестић, доцент, продеканПравни факултет y Приштини: др Здравко Здравковић, редовни професор, декан, мр Есад Ставилеција, доцент, продекан, мр Газмеид Зајми, пре- давач, продеканПравни факултет y Новом Саду: др Никола Воргић, редовни професор, де- кан, др Драгоје Жарковић, ванр. професор, продеканПравни факултет y Скопљу: др Фрањо Бачик, професор, декан, др Тодор Џунов, професор, продекан, др Стеван Георгејевски, професор, про- деканПравни факултет y Hinny: др Момчило Димиријевић, ванр. проф. декан, др Јован Петровић, ванр. професор, продеканНАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ1 — За најбољи успех y студијама y школској 1970/71. години Факул- тетско веће je на својој седници од 22. новембра 1971. године одлучило да награди 56 студената.После завршене прве године то су: Душан М. Борђевић, Драган П. Радовановип, Драгољуб М. Поповић, Властимир Р. Јанковић, Смарагда В. Крунић, Милош Д. Луковић, Љиљана Р. Сарић, Љиљана Б. Симовић, Сне- жана М. Станојевић, Зоран И. Жиц, Нада П. Ристић, Лела М. Вуковић, Светлана С. Белопавловић, Боривоје М. Шундерић, Петар С. Милутиновић, Роман М. Савић, Видосава С. Буровић, Иванка В. Блечић, Милован Н. Ми- јатовић, Мухтут Ј. Мемић, Соња Б. Смпљанић, Милица Е. Рашић, Милан 3. Радовановић, Радован Р. Ристановић и Снежана Б. Наковска.После завршене друге године: Ненад Р. Костић, Дејан М. Поповић, Марија М. Морељ, Сима Д. Авра.мевић, Весна Р. Ракић, Зоран А, Јовановић, Оливера Б. Момчиловић, Бранислав С. Живковић, Љиљана М. Радуловиђ, Радмила Р. Васић, Љиљана М. Петровић, Бошко М. Дивац, Мирко С. Васи- љевић, Бранислава М. Јововић.После завршене треће године: Марина В. Јањић, Стева Л. Лилић, Ста- нислав Р. Стакић, Зоран Р. Павловић, Емилија Ж. Петровић, Лепосава Л. Рељић, Владимнр Б. Журић.После завршене четврте године: Лидија Р. Иванчевић, Владислав М. Благојевић, Светлана С. Капор, Бранислав П. Чубрило, Имре Ј. Варади, Душан Ј. Црногорчевић, Мирјана С. Јовановић, Лзиљана Л. Петњарић, Жељ- ко В. Милић, Наташа Д. Николић, Мирослав М. Милошевић.2 — За најбољи успех y студијама, на све четири године, награђена je Лидија Р. Иванчевић.11 Анали 5—6



650 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА3 — За најбоље урађене темате поводом 29. новембра 1971. године на- грађена су новчаном наградом четири студента:Другу награду су добили: Марија Биковска за тему: „Судска заштита уставом утврђених права повређених незаконитом радњом службеног лица органа управе односно одговорног лица радне и друге организације”, и Ду- 
шан Црногорчевић и Бранислав Чубрило (заједно) за тему: „Принцип сло- боде трговине”.Трећу награду je добио Драгољуб Поповић за тему: „Наследно право по Закону XII таблица”.

Милић Уроешвеић

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕЧАСЛАВ СТРАХИЊИН: Радна јединица као организација удруженог рада у самоуправном систему Југославије. Одбрањена 11. VII 1970.БРАНИСЛАВ МАРКОВИБ: Положај и улога странке y управном поступку. Брањена 30. X 1970.МИОДРАГ ЗЕЧЕВИН: Скутпптина СР Србије y периоду 1963—1969. (оства- ривање Уставне комисије о републичкој скупштини). Одбрањена 31. XII 1970.АНДРЕЈА ФРИМЕРМАН: Правни режим техничких унапређења. Одбра- њена 1. VI 1971.СТЕВАН МИЈУЧИБ.: Заштита и остваривање начела законитости y при- вредним организацијама путем разних облика контроле. Одбрањена 2. VI 1971.СТАНКО МИЛОШЕВИН: Марксово и Енгелсово схватање међународних односа и њихов значај за савремене међународне односе. Одбрањена 1. VII 1971.МУСТАФА ИМАМОВИЋ: Правни положај и унутрашњи политички разви- так Босне и Херцеговине 1878—1914. Одбрањена 2. VII 1971.ЉУБИША РИСТИЋ: Положај комуналних привредних организација y оп- штини. Одбрањена 8. VII 1971.ФУАД МУХИЋ: Етатизам и социјализам. Одбрањена 13. I 1971.ОДБРАЊЕНИ МАГИСТАРСКИ РАДОВИДРАГИША ДУГАНЏИЈА: Банкарски систем и улога банака. Одбрањен 27. X 1970.БОШКО ВИШЊИЋ: Интеграција новца и концентрација финансијских средстава y условима социјалистичке робне производње самоуправ- ног система. Одбрањен 21. XII 1970.ВЛАДИМИР СУЛТАНОВИЋ: Елите и демократија (прилог критици теорије де-мократског елитизма. Одбрањен 8.1 1971.МИЛУТИН ЂУРИЧИН: Заклетва и саклетвеници y правним обичајима Арбанаса y Северној Метохији. Одбрањен 20. I 1971.FELEKE GEDLE GIORGIS: Међународно право и политика аперхајда. Од- брањен 3. III 1971.ХАЛИМА МУЛАИБРАХИМОВИЋ: Марксизам и анархизам (политичко-фи- лозофски аспект). Одбрањен 5. III 1971.ЖЕЉКО МИЛОВИЋ: Застарелост y грађанском праву. Одбрањен 6. Ill 197L



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 651МИЈАТ ДАМЈАНОВИЋ: Учешће бирача y избору посланика за Савезну скупштину. Одбрањен 16. III 1971.БЛАЖА МАРКОВИЋ: Развод брака због тешке поремећености брачних односа. Одбрањен 2. IV 1971.МИТАР МАРТИНОВИЋ: Формирање расподеле дохотка привредних орга- низација y Југославији. Одбрањен 14. V 1971.ДАВИД ДАШИЋ: Критерији за одређивање паритетних цена y југословен- ској социјалистичкој робној привреди. Одбрањен 13. V 1971.ПЕТАР РАДУЛОВИЋ: Оптимално радно време y јавној управи. Одбрањен 18 V 1971.ДРАГОШ ЈЕВТИЋ: Криза шестојануарске диктатуре и Устав Југославије од 1931. (1929—1931). Одбрањен 16. VI 1971.АЛАЈДИН АЛИШАНИ: Одговорност за недостатке ствари. Одбрањен 22. VI 1971.МИРАШ ТРЕШЊАР: Укидање отуђења рада према Марксу и ослобођење рада према Уставу СФРЈ. Одбрањен 29. VI 1971.ДУБРАВКА ТУРИНА: Мотивација за рад у радним организацијама. Одбра- њен 5. VII 1971.ИВАН БАДАЊАК: Право самоуправљања и његов утицај на карактер рад- них односа у органима државне управе. Одбрањен 9. VII 1971.ГАЗМЕНД ЗАЈМИ: Равноправност језика y социјалистичкој аутономној по- крајини Косово. Одбрањен 20. X 1971.BECHA ПЕШИН: Друштвени систем и промена — критичка анализа функ- ционалистичке теорије друштвене промене. Одбрањен 22. X 1971.ШЕМСА САЛАХОВИЋ-ЖЕРИЋ: Мјесто привреде Босне и Херцеговине у југословенској подели рада. Одбрањен 1. XI 1971.
Бранислава Марковић
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