
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ВАЖНИЈЕ ОДЛУКЕ ФАКУЛТЕТСКИХ ОРГАНАФакултетско веће на седници од 23. децембра 1971. године потврдило je избор шефова катедара и заменика шефова катедара, и то:1. за шефа Катедре за правну историју др Драгослава Јанковића, ре- довног професора, за заменика шефа Катедре др Драгомира Стојчевића, редовног професора;2. за шефа Катедре за кревечно право др Драгољуба В. Димитрије- вића, редовног професора, за заменика шефа Катедре др Милицу Стефано- вић-Златић, ванредног професора;3. за шефа Катедре за грађанско право др Михаила Јездића, редов- ног професора; за заменика шефа Катедре др Радомира Буровића, ванред- ног професора;4. за шефа Катедре за политичке науке др Јована Борђевића, редов- ног професора, за заменика шефа Катедре др Александра Балтића, редов- ног професора;5. за шефа Катедре за социологију права др Павла Димитријевића, редовног професора, за заменика шефа Катедре др Милана Милутиновића, редовног професора;6. за шефа Катедре друштвено-економских наука др Велимира Ва- сића, за заменика шефа Катедре др Милоша Самарџију, редовног профе- сора; 7. за шефа Катедре за међународно право и међународне односе др Милоша Радојковића, редовног професора, за заменика шефа Катедре др Смиљу Аврамов, редовног професора.Факултетско веће на седници од 17. јануара 1972. године именовало je представнике Факултета у комисије Универзитетске скупштине, и то:1 . У Комисију за послове народне одбране — др Николу Стјепано- вића, редовног професора — Декан, по функцији;2 . У Комисију за научни рад — др Милоша Радојковића, редовног професора;3 . У Одбор за сарадњу са привредом — др Зорана Антонијевића, ре- довног професора;4 . У Комисију за статутарна питања — др Мирка Мирковића, ван- редног професора;5 . У Комисију за инвестиције — др Радомира Буровића, ванредног професора;6 . У Комисију за финансијска питања — др Радомира Бурковића, ванредног професора;7 . У Комисију за наставу — др Обрена Станковића, ванредног про- фесора;8 . У Комисију за последипломске студије — др Слободана Перовића, ванредног професора.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА— На истој седници дато je саопштење да су за чланове Факултет- ског савета Правног факултета у Београду именовани: др Миодраг Зече- вић, председник Законодавно-правне комисије Скупштине СР Србије и Бо- гољуб Поповић, судија Врховног суда СР Србије. Од стране Адвокатске коморе ĆP Србије именован je др Александар Микулић, адвокат из Бео- града.Факултетски савет на својој седници од 27. јануара 1972. донео je- Одлуку о изменама и допунама Статута Правног факултета y Беогрду.Ф акултетско веће на седници од 6. марта: расправљало je о пред- логу теза за реорганизацију управљања Правног факултета;— прихваћен je предлог декана др Н. Стјепановића и Института за упоредно право y Београду да професор Валтер Гелихорн (Walter Gelihom) са Колумбија Универзитета y Њујорку, одржи једно предавање на нашем Факултету;— закључено je да Факултет предузме кораке у правцу потпуније- сарадње са другим факултетима y Југославији, a нарочито са факултети- ма са којима последњих година није било довољно контакта (Љубљана,. Приштина, Ниш), као и о могућности сарадње са факултетима из сусед- них земаља.— одлучено je да један од следећих бројева часописа „Анали Прав- ног факултета y Београду" y повећаном обиму буде посвећен професору- др Милошу Радојковићу, који ове године навршава 70 година живота.Факултетско веће на седници од 3. априла 1972.:— закључило je да допуни Одлуку о полагању допунског испита. свршених кандидата са виших школа, тако да ce у трећу годину могу уписати сви они кандидати који положе допунски испит на Правном фа- култету y Београду.Факултетско веће на седници од 24. априла 1972. године:— именовало je три представника Факултета у Извршни одбор Скуп- штине Републичке заједнице образовања и то: др Мирослава Борђевића, др Драгутина Шошкића и др Влајка Брајића;— закључено je да делегација нашег Факултета од 9 наставника и два студента учини посету Правном факултету у Загребу;— прихваћен je предлог Извршног одбора Синдикалне подружнице Правног факултета y Београду да Факултет као радна заједница на одго- варајући начин захвали и ода дужну пажњу и признање свим својим пен- зионисаним члановима Радне заједнице.Факултетски савет на седници од 6. априла 1972. године донео je Од- луку о броју студената за упис y I годину студија y школској 1972/73. години. На истој седници Факултетски савет je расписао конкурс за при- јем редовних и ванредних студената на Правни факултет y Београду за. прву годину студија школске 1972/73. године.Факултетско веђе на седници од 15. маја 1972. године:— донело je Правилник о изменама и допунама Правилника о лич- ним дохоцима чланова Радне заједнице Правног факултета y Београду;— прихваћен je предлог Управе Центра за ванредне студије о пре- станку одржавања наставе y Центру за ванредне студије y Титограду.— донета je одлука о прихватању наслеђа са налогом покојне За- горке Пахоруков.Факултетско веће на седници од 22. маја 1972. године предложило je за судије поротнике Вишег привредног суда y Београду следеће настав- нике: др Драгаша Денковића, ванредног професора, др Верољуба Рајови- ћа, доцента, др Обрада Станојевића, доцента и др Предрага Шулејића, доцента.



1004 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАФакултетско веће на седници од 19. јуна 1972. године:— једногласно je прихватило закључак Катедре за грађанско право да ce подржи предлог Одељења друштвених наука САНУ да ce академи- ку Мехмеду Беговићу, редовном професору Правног факултета y Београ- ду, додели Седмојулска награда;— једногласно je усвојило Правилник о народној одбрани Правног факултета y Београду, као и одлуку о спровођењу чл. 17, 18 и 21. Правил- ника о народној одбрани Правног факултета y Београду;— одлучило je да ce обнови конкурс за упис на последипломске студије из материје „Привредни криминалитет”.Факултетско веће на седници од 26. јуна 1972. године:— прихватило je у начелу предлог Универзитета у Београду о сарад- њи нашег факултета са Правним факултетом »Etvöš Lorand« y Будим- пешти;— донело je одлуку да предложи отварање Одељења Београдског правног факултета y Крагујевцу и именовање за управника тог Оде.вења др Живомира Борђевића, ванредног професора Правног факултета y Бео- граду.— На истој седници je расправљано о нацрту статутарне одлуке о организацији рада самоуправних органа на Правном факултету y Београ- ду, a потом цео материјал je достављен Факултетском савету на прелими- нарну дискусију и претрес.Факултетско веће од 5. октобра 1972. године:— донело je одлуку о приступању самоуправном споразуму о рас- подели дохотка и личних доходака y високошколским организацијама.— на предлог Наставне комисије продужило je важност примене Статута из 1961. године на апсолвенте првог и другог степена још на јед- ну школску годину, односно закључно са октобарским испитним роком 1973. године;— дозволило je студентима треће године који студирају по Статуту из 1961. године да полажу испите по програму овог статута до 15. II 1973 тодине.Факултетско веће на седници од 30. октобра 1972. године:— предложило je 13 најбољих студената за доделу Универзитетских -стипендија.— одредило je Комисију са задатком да проучи питање оснивања ос- новних организација удруженог рада на нашем Факултету, a према новим Уставним амандманима y саставу: др Радомир Ђуровић, др Драгомир Стој- чевић, др Зоран Антонијевић, др Владимир Јовановић, др Милан Деспото- вић и др Миодраг Трајковић.Факултетско веће на седници од 11. децембра 1972. године одлучило je да ce важност примене Статута од 1961. године продужи на све студенте првог и другог степена студија до доношења новог Статута, односно до рока који буде утврђен прелазним одредбама новог Статута.Факултетско веће од 25. децембра 1972. године донело je одлуку да др Милану Бартошу, редовном професору и др Милошу Радојковићу та- кође редовном професору, престане радни однос на Правном факултету y Београду са даном 31. XII 1972. године, због навршених 70 година старо- сти и пуног пензијског стажа.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 1005БРОЈ УПИСАНИХ СТУДЕНАТАУ зимски семестар школске 1972/73 године уписано je:Година студијаIIIIIIIV Свега:
Редовних137910714012063057

Ванредних1448223361509У број редовних и ванредних студената урачунати су и они који по- ново уписују годину.Број апсолвената 1898.
БРОЈ СТУДЕНАТА НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА— Грађанскоправни смер 18— Привредноправни смер 19— Међународни смер 23— Друштвено-економски смер 10— Кривичноправни смер 29— Политички смер 5— Радноправни смер 6— Социолошки смер 4— Правнотеоријски смер 2— Управни смер 1СВЕГА: “Т

ИЗБОР НАСТАВНИКА И АСИСТЕНАТАНа седници Факултетског савета од 27. јануара 1972. године потвр- ђени су избори:— др Момчила Курдулије, доцента поново за доцента за предмет Грађанско право.— др Верољуба Рајковића, доцента поново за доцента за предмет Грађанско процесно право.— Ратомира Слијепчевића за сарадника за предмет Римско право.— мр Тадије Ивановића за сарадника из предмета Политичка еко- номијаНа седници Факултетског савета од 6. априла 1972. године потврђе- ни су следећи избори:др Мирослава Печујлића, ванредног професора поново за ванредног професора за предмет Општа социологија;др Стевана Врачара, ванредног професора поново за ванредног npo- фесора за предмет Увод y право.На седници Факултетског савета од 31. маја 1972. године потврђени су избори:др Иванке Срнић, ванредног професора поново за ванредног профе- сора за предмет Уставно право и друштвено политички систем;др Златије Букић, асистента за доцента за предмет Уставно право;Радослава Јанковића, професора средње школе за сарадника за пред- мет Француски језик;др Александра Вацића, доцента за ванредног професора за предмет Економска политика Југославије;



1006 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАдр Милана Пака, доцента за ванредног професора за предмет Међу- народно приватно право и др Мустафе Имамовића, асистента за доцента за предмет Општа историја државе и права.На седници Факултетског савета од 12. октобра 1972. године потвр- ђени су избори:Весне Бесаровић, дипломираног правника за асистента за предмет Привредно право;др Влајка Брајића, асистента поново за асистента за предмет Радно право са Социологијом рада;Мирослава Милошевића, дипломираног правника за асистента за предмет Римско право;др Милице Златић, ванредног професора поново за ванредног профе- сора за предмет Кривично процесно право са криминалистиком;Милорада Поповића, дипломираног правника за сарадника за пред- мет Основи народне одбране, и др Милана Вучинића, п.пуковника ЈНА за сарадника за предмет Основи народне одбране.Факултетски савет на седници од 22. новембра 1972. године потврдио je следеће изборе:Владимира Милића, дипломираног социолога за асистента за пред- мет Општа социологија;мр Будимира Кошутића, асистента поново за асистента за предмет Увод y право;мр Блажу Марковића, судију Окружног суда y Београду за сарадни- ка за предмет Грађанско право и Константина Петровића, адвоката y Бео- граду за сарадника за предмет Грађанско право.


