
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ЗБОР РАДНИКА HACTABHO-HAY4HE РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Важније одлукеЗбор радника Наставно-научне радне јединице на VI седници од 10. јануара 1977. године на предлог Катедре за правну исгорију утврдио je теме за наградни конкурс поводом Дана студената 4. Априла из Фонда „Професора др Алберта Вајса”, и то:1. Гортински законик као извор за проучавање историје старог грачког права;2. Основни политички акти Француске буржоаске револуције 1789. године;3. Положај жене y римском праву од Гаја до Јустинијана;4. Међународни уговори Рима од Foedus Cassianuma до краја периода републике;5. Светоандрејска скупштина;6. Српска социјалдемократија о националном питању.Збор радника Наставно-научне радне јединице на VII седници од 13. јануара 1977. године прихватио je предлог Комисије за реформу y погледу организовања Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета y Београду.Збор je на истој седници изабрао за управника др Борислава Бла- гојевића, редовног професора, a за заменика управника др Павла Рис- тића, ванредног професора.Збор радника Наставно-научне радне јединице на VIII седници од 8. фебруара 1977. године, одредио je састав делегације за Интерфа- култетску конференцију правних факултета, која ће ce одржати 22. и 23. априла 1977. године y Титограду, и то;
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др Драгомир Стојчевић, редовни професор, Декандр Борислав Благојевић, редовни професордр Војислав Бакић, редовни професордр Иван Максимовић, редовни професордр Љубица Кандић, редовни професордр Владимир Јовановић, редовни професордр Мирослав Печујлић, редовни професордр Мирослав Борђевић, ванредни професор. др Павле Николић, ванредни професор, продекандр Вера Петрић, доцентмр Мирјана Тодоровић, асистентМиливоје Крстић, шеф Одсека за опште пословеДраган Комненовић, студент III године.На истој седници Збор радника Наставно-научне радне јединице прихватио je предлог Комисије за сарадњу са научним установама y земљи и иностранству о сарадњи Московског државног универзитета М. Ломоносов и универзитета y Београду за период 1977/1978. године на следећим темама:а) „Правна средства борбе за безбедност саобраћаја”,б) „Правна заштита човекове околине” иц) „Међународно право”.Такође je Збор по основу међууниверзитетског уговора о сарадњи са Универзитетом „Адам Мицкиевич” y Познању, закључио да прими y посету: мр Станислава Ваховјака, мр Мирослава Востала и др Ану Ма- халску, доцента. Домаћин ће бити Катедра за политичке науке и др Александара Ратајчека, домаћин ће бити Катедра за кривично право.Прихваћен je боравак професора Роевицка Дерека са Тасманије универзитета. За домаћина ce одређују професори др Смиља Аврамов, и др Радомир Ђуровић.Одлучио je такође Збор да ce професору правне историје А. Тео- доридесу са Универзитета y Брису упути позив да y току месеца априла ове године одржи на нашем Факултету једно или два предавања из Правне историје старог Египта.Збор радника Наставно-научне радне јединице на IX седници од 30. марта 1977. године, на предлог Катедре за политичке науке, донео je одлуку о ангажовању професора и научних радника са других факултета y земљи и иностранству, који би повремено били укључивани y изво- ђење наставе на последипломским студијама приликом обраде одређених тема, и то:др Берислава Перића, редовног професора Правног факултета y Загребу; др Стевана Габера, редовног професора Правног факултета y Скопљу: 



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 457др Горазда Кушеја, редовног професора Правног факултета y Љубљани; др Еугена Пусића, редовног професора Прваног факултета у Загребу;др Ему Дероси-Бјелајац, истакнути стручњак из области јавне управе; др Рудија Кијовског, редовног професора Правног факултета y Љубљани; др Теофила Поповића, редовног професора Правног факултета y Нишу; др Душана Паравину, ванредног проф. Факултета за заштиту на раду y Нишу;др Николу Тинтића, редовног професора Правног факултета у Загребу; др Борислава Благоева, редовног професора Правног факултета y Скопљу; др Ратка Пешића, редовног професора Правног факултета у Новом Саду: Албрехта Романа, члан ЦК СКЈ и Председништва ЦК СКЈ;Едварда Кардеља, члан Председништва СФРЈ и члан ЦК СКЈ и Председ- ништва ЦК СКЈ;др Антуна Вратушу, потпредседника СИВ-а;Филипа Матића, потпредседника ССРН Србије;др Најдана Пашића, редовног професора Факултета политичких наука y Београду;др Радована Ратковића, редовног професора Факултета политичких наука y Београду;др Мајду Стробл, редоног професора Правног факултета y Љубљани;др Александра Христова, редовног проф. Правног факултета y Скопљу; Вељка Мратовића, професора Правног факултета у Загребу;др Вјекослава Жнидершића, професора Правног факултета у Сплиту;др Мијата Шуковића, професора Правног факултета y Титограду;др Гаша Мијановића, професора Правног факултета y Сарајеву;др Димитрија Кулића, професора Правног факултета y Нишу;др Газменда Зајмија, професора Правног факултета y Приштини;др Миодраг Јовичић, виши научни сарадник Института за упоредно право;др Миодрага Зечевића, професора Факултета политичких наука y Бео- граду;др Балшу Шпадијера, ванредног професора Факултета политичких наука y Београду;др Милана Матића, ванр. професора Факултета политичких наука y Београду;Евгенија Димитрова, академика, ред. проф. Правног факултета y Скопљу;др Адама Лопатку, професора Уииверзитета и директора Института државе и права Пољске академије наука y Варшави;др Мишела Лесаге, професора Универзитета Париз I;др Мориса Диверже, професора Универзита y Паризу — Сорбона (I). Збор je такође на истој седници на предлог Комисије за маркси- 
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стичко образовање ангажовао за спољне сараднике за руководиоце група за вежбе за поједина подручја из студије „Марксизам и савремено дру- штво", и то:1. др Адександра Ивића, професора Више шкоде за социјадне раднике y Београду;2. др Првослава Радића, асистента Универзитета y Нишу, за пред- мет „Социјална антропологија";3. др Вукашина Павловића, асистента Факудтета политичких наука у Београду, за предмет „Политичка социологија”, и4. Владимира Килибарду, асистента Правног факултета y Титограду.Збор je донео одлуку да ангажује др Зорана Видаковића, редовног професора Факултета политичких наука y Сарајеву, за сталног спољнег сарадника за извођење наставе из предмета „Марксизам и савремено друштво".Збор радника Наствано-научне радне јединице прихватио je пре- ддожене теме за III научни симпозијум са Правним факудтетом Универ- зитета y Познању и Институтом државе и права y Варшави, који ће ce одржати од 2. до 8. октобра 1977. године, a за референте за поједине теме, одредио je:1. др Борисдава Благојевића, редовног професора и др Будимира Кошутића, доцента за тему: „Формирање система социјалистичког права у Југославији и Пољској”;2. др Радована Павићевића, ванредног професора за тему: „Уво- ђење самоуправљања y сфери пољопривреде”;3. др Радомира Ђуровића, редовног професора за тему: „Правни режим ведиких подруштвљених пољопривредних предузећа”, и4. др Велимира Васића, редовног професора за тему „Правни режим кооперације између подруштвљене и индивидуалне економије у пољопривреди".Збор радника Наствано-научне радне јединице на X седници од 18. априла 1977. године, на предлог Катедре за друштвено-економске науке донео je оддуку да ce хабилитују за испитиваче мр Емидија Вука- дин, асистент за предмет Привредни систем Југославије и Економска политика Југосдавије и мр Дејан Поповић, асистент за предмет Поли- тичка економија и Финансирање и финансијско право. Такође je одлу- чено да ce ангажује др Давид Дашић, за испитивача за предмет Економ- ска политика Југославије.Збор je такође на истој седници утврдио теме на предлог Катедара за наградни конкурс поводом Дана републике 29. Новембра 1977. године.
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КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ ПРАВА

област Социологије породице:1. Подожај породице y нашем друштву2. Еманципација жене y нашем другшву3. Брак и ванбрачна заједница y нашем друштву4. Планирање породице5. Социјализација омладине — утицај породице и друштва6. Социолошки аспект развода брака7. Преобраћај функција породице у нашем друштву8. Улога узора у социјализацији и индивидуализације личности10. Љубав као најприроднији људски однос
област Политичке социологије:1. Политичка власт и ауторитет2. Однос политике и науке3. Маса и елита као политички чиниоци4. Проблем алијенације и дезалијенације5. Разграничење анархистичког и марксистичког схватања државе6. Лењин и Роза Луксембург о партији7. Класна структура у савременом капитализму8. Социјална структура y југословенском друштву9. Самоуправљање и научно-технолошка револуција10. Самоуправљање и улога СКЈ11. Диктатура пролетаријата
област Наука о управљању. .. .1. Примене компјутера и права2. Банке података и слободе и права грађана3. Кадровска функција о организацијама удруженог рада4. Појам и суштине самоуправне организације и процеса удружи- вања рада5. Самоуправљање, управљање, управе (основи и односи) 
област Филозофије права:1. Филозофија права и правна наука2. Филозофско-правни проблеми y Платоновој „Држави"
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3. Тома Живановић као правни филозоф4. Класни поглед на главне правне вредности и њихов класни рела- тивизам КАТЕДРА ЗА ПОЛИТИЧКЕ HAYKE

област Увод y право1. Самоуправни општи акти као извори права;2. О појму правне одговорности;3. Појам субјективног права 
област Уставно право1. Карактер и улога самоуправних интересних заједница;2. Структура скупштине друштвено-политичке заједнице;3. Положај социјалистичких република у федеративном уређењу Југославије.
област Управно право1. Улога државне управе;2. Основи начела нашег управног поступка;3. Предмет управног спора.
област Друштвено-политички систем Југославије1. Савремена схватања о облицима диктатуре пролетаријата;2. Улога СКЈ y решавању националног питања.
област Радно право са Социологијом рада1. Трансформације y карактеру и структури радних односа;2. Остваривање права на рад у организацијама удруженог рада.
област Наука о управљању1. Кадровска функција и процес удруженог рада;2. Проблеми изградње правног и информационог система;3. Организовање рада у друштвеним делатностима.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 461КАТЕДРА ЗА КРИВИЧНЕ НАУКЕ1. Самозаштита и откривање криминалитета;2. Кривично-правна заштита самоуправљања,3. Систем ванредних правних лекова у кривичном поступку.
КАТЕДРА ЗА ГРАБАНСКО ПРАВО

област Грађанско процесно право1. Мировна већа2. Судови удруженог рада3. Поступак y споровима мале вредности4. Поступак у споровима брачног и породичног статуса5. Поступак издавања платног налога
област Привредно право1. Колегијални пословодни органи y светлости уставних промена2. Сложена организација удруженог рада '3. Међусобни односи самоуправних општих аката4. Појам и природа бланко менице5. Уговор о грађењу са страним партнером6. Уговор о инжињерингу
Међународно приватно право1. Реципроцитет y државама са сложеним грађанскоправним подручјима
Породично право са Социологијом породице1. Хуманизација односа полова y нашем праву2. Потпуно усвојење y нашем републичком законоДавству
област Наследно право1. Право представљања2. Универзална сукцесија и наслеђивање предмета домаћинства3. Наследноправни положај ванбрачних сродника
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4. Адопција и насдедно право5. Негативна наследничка изјава

КАТЕДРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
област — Привредни систем Југославије:1. Промене y садржини производних односа y Југославији;2. Привредни субјекти y Југославији и облици њиховог. повезивања3. Примена принципа расподеле према раду — услови и последице4. Самоуправни привредни односи као негација друштвено-својин- ских односа y Југославији.
област — Политичка економија:1. Економски модел самоупраног социјализма после доношења новог Устава2. Економска садржина друштвене својине y југословенском при- вредном систему;3. Узроци кризе y савременом капитализму и облици њеног испо- љавања
област — Економска политика:1. Друштвени карактер дохотка и политика његове расподеле;2. Стицање и расподела дохотка према Закону о удруженом раду;3. Мере за бржи развој неразвијених подручја y послератној еко- номској политици Југославије.
област — Финансије и финансијско право:1. Самоуправне интересне заједнице y југословенском финансиј- ском систему;2. Фискална и кредитно-монетарна политика y борби против ин- фдације.
област — Статистички метод:1. Правни основи демографских пописа Југославије y периоду 1948—1971;2. Преображаји и промене y друштвено-политичком систему Југо- славије као предмет статистичког истраживања.
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КАТЕДРА ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ1. Допринос Председника Тита изградњи доктрине несврстаности;2. Проблем југословенско-италијанских граница после 1945;3. УН и расна дискриминација;4. Мултинационалне компаније као савремено испољавање импе- ријализма,5. Положај припадника покрета отпора y међународном праву.

КАТЕДРА ЗА ПРАВНУ ИСТОРИЈУ1. Стање у КПЈ 1937. године;2. Основни политички акти француске буржоаске револуције;3. Јустинијанова кодификација и њен значај.Збор радника Наставно-научне радне јединице на XII седници од 23. маја 1977. године на предлог Катедре за грађанско право и Катедре за правну историју, донео je одлуку:1. мр Марина Јањић-Комар, асистент хабилитује ce за испитиваЧа за предмет Породично право са Социологијом породице и мр Сима Аврамовић, асистент-приправник хабилитује ce за испитивача за пред- мет Општа историја државе и права.Збор радника Наствано-научне . радне јединице на XIII седници од 1. јуна 1977. године, донео je одлуку да подржава и придружује ce иницијативи Републичког секретаријата за образовање и науку, Пред- седништво Заједнице усмереног образовања за привреду и друштвене делатности и Председништву Републичке зајеДнице основног образовања, за додељивање овогодишње Седмојулске награде др Мирославу Печуј- лићу, редовном професору овог Факултета.Збор радника Наставно-научне радне јединице на XIV седници од 22. јуна 1977. године на предлог Комисије за преглед наградних темата студената поводом 1. Маја Празника рада, донео je
ОДЛУКУ1. Награђује ce Првом наградом рад из области теорије и праксе Марксизма, под насловом: „Уставност и Законитост y Самоуправном социјализму",2. Похваљује ce рад „Улога радничке класе y решавању национал- ног питања”,3. Похваљује ce рад под насловом: „Класици Марксизма-лењинизма о диктатури пролетаријата",
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4. Да ce награди рад под насдовом: „Уставност и Законитост y Самоуправном социјадизму”.Збор радника Наставно-научне радне јединице на истој седници прихватио je предлог Комисије за идејни рад и марксистичко образова- ње, тема из обдасти теорије и праксе Марксизма поводом 1. Маја Пра- зника рада, и то:1. Марксистичко схватање о радничкој кдаси као историјском суб- јекту реводуционарних промена,2. Научно-технодошка реводуција и самоуправљање,3. Противречности између развијеног и неразвијеног света,4. Битна обележја еврокомунизма и,5. Друштвени положај и улога омладине.САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУАТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Избори и разрешењаСавет Правног факултета Универзитета y Београду на III седници од 17. фебруара 1977. године, прихватио je захтев др Ружице Гузине, редовног професора овог Факултета за престанак радног односа са 31. децембром 1976. године ради оддаска y пензију, као и захтев др Вере Петрић, доцента овог Факудтета, ради одласка на нову дужност судије Уставног суда СР Србије.Савет je такође на истој седници једногласно изабрао следеће кан- дидате:1. др Милоша Милосаљевића, сарадника узвању научног сарадника Института за социјалну политику y Београду;2. Борба Игњатовића, дипломираног правника за асистента-приправ- ника за предмет Криминологија;Снежану Петровић, дипломираног правника за асистента-приправ- ника при Катедри за политичке науке;4. др Ружицу Гузину, редовног професора y пензији за спољњег сарадника, и5. др Веру Петрић, судију Уставног суда СР Србије за спољног сарадника при Катедри за правну историју.Савет Правног факултета Универзитета y Београду на наставку III седнице од 1. марта 1977. године, изабрао je кандидате y звања:1. др Југослава Станковића, доцента поново за доцента за предмет Општа социологија, и2. Зорана Петровића, библиотекара за стручног сарадника при Биб- лиотеци Правног факултета Универзитета y Београду.Савет je на истој седници донео Одлуку о расписивању избора за 16 чланова Савета које делегира Факултет за 21. март 1977. године.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 465Савет Правног факултета Универзитета y Београду на IV седници од 20. априла 1977. године прихватио je извештај Изборне комисије за избор 16 чланова Савета из реда чланова Радне заједнице Факултета и утврдио да су за чланове Савета изабрани следећи кандидати:Из реда радника Наставно-научне радне јединице изабрани су:1. др Мирослав Петровић, ванредни професор са 59 гласова2. др Владимир Јовановић, редовни професор, са 58 гласова3. др Миодраг Орлић, доцент са 52 гласа4. др Борислав Благојевић, редовни професор, са 50 гласова5. др Загорка Јекић, асистент, са 46 гласова6. др Будимир Копгутић, доцент, са 45 гласова7. др Драгомир Стојчевић, редовни професор, са 44 гласа8. др Павле Ристић, ванредни професор, са 41 гласомИз рада раДника Радне јединице стручне службе изабрани су:1. Танасије Јанићијевић, шеф Одсека за студентска питања, са 44 гласа 2. Миљко Ваљаревић, референт за последипломске студије са 42 гласа 3. Владимир Стојичић, референт y Одсеку за финансијско-материјално пословање, са 28 гласоваИз реда студената изабрани су:1. Милић Јауковић, студент I године са 113 гласова2. Зоран Поповић, студент II године са 129 гласова3. Јован Румл, студент III године са 103 гласа4. Предраг Милош, студент IV године са 182 гласа5. Мијат Вукићевић, студент последипломских студија са 10 гласова.Савет Правног факултета на истој седници једногласно je изабрао y звања следеће кандидате:1. др Обрена Станковића, ванредног професора y звања редовног професора за предмет Грађанско право;2. др Слободана Перовића, ванредног професора у звање редов- ног професора за предмет Грађанско право;3. др Весну Бесаровић, асистента поново за асистента за предмет Привредно право.Савет Факултета на истој седници донео je одлуку о ангажовању за извођење наставе из предмета Марксизам и савремено друштво спољне сараднике и то:1. др Зорана Видаковића, редовног професора Факултета поли- тичких наука y Сарајеву;2. др Александра Ивића, професора Више школе за социјалне раднике y Београду;3. др Првослава Ралића, асистента Универзитета y Нишу за пред- мет „Социјална натопологија".
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4. др Вукапшна Павловића, асистента Факултета политичких нау- ка y Београду за предмет „Политичка социологија" и5. Владимира Килибарду, асистента Правног факултета y Тито- граду. 'Савет Правног факултета Универзитета y Београду на VI седници од 23. јуна 1977. године, именовао je Декана и продекане за школску 1977/78. годину и 1978/79. годину и то:за Декана др Павла Ристића, ванредног професора, a за продекане др Предрага Шулејића, ванредног професора и др Влајка Брајића, доцента Правног факултета Универзитета y Београду.Савет Правног факултета Универзитета y Београду на VII седници од 23. јуна 1977. године, изабрао je у звања следеће кандидате:1. др Павла Николића, ванредног професора за редовног профе- сора за предмет Уставно право2. др Мирослава Петровића, ванредног професора поново за ван- редног професора за предмет Финансије и финансијско право;З- .- др Душана Јаковљевића, доцента поново за доцента за пред- мет Кривично право;4. др Златију Букић-Вељовић, доцента поново за доцента за пред- мет Уставно право;5. Бранка Саблића, предавача поново за предавача за предмет Привредни систем Југославије;6. Десанку Куртовић, професора више школе за вишег предавача за предмет Енглески језик, и7. мр Марину Јањић-Комар, асистента поново за асистента за пред- мет Породично право са Социологијом породице.

ОДБРАЊЕНИ МАГИСТАРСКИ РАДОВИ1. Бејатовић Станко — „Поврат у кривичном праву СФРЈ” — 14. I 1977.2. Милутиновић Андрпја — „Окончање парнице једностраним рад- њама странака” — 2. II 1977.3. Беговић Симо — „Нормативни акти организације удруженог рада” — 10. III 1977.4.Врачарић Лазар — „Слободна размена рада — прилог разма- трања финансирања друштвених делатности према уставном концепту” — 10. III 1977.
5.Врањеш Миле — „Финансирање и финансијско правни односи у водопривреди СФРЈ” — 10. III 1977. -6. Вукадин Емилија — „Просечна стопа акумулације и друштвених фондова (теоријско значење и примена y - југословенској пракси” — 18. III 1977.



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 4677. Батић Владан — „Границе територијалног мора” — 7. IV 1977.8. Вег Еника — „Радноправни односи y југословенској теорији и пракси" — 25. IV 1977.9. Јањић-Комар Марина — „Утврђивање ванбрачног родитељског односа унашем праву” — 25. IV 1977.10. Вугделић Владимир — „Трашћанско питање 1947—1975" — 11. V 1977.11. Поповић Велимир — „Осигурање од грађанске одговорности и употреба моторног возила y алкохолисаном стању” — 23. V 1977.12. Аврамовић Сима — „Рано грчко право и Гортински законик” — 23. V 1977.13. Сикимић Борислав — „Уставна концепција оружаних снага СФРЈ” — 3. VI 1977.14. Ачански Тодор — „Појам више силе y грађанском праву” — 9. VI 1977. . . , '15. Куленовић Халид — „Фалсификовање исправа" — 16. VI 1977.16. Шогоров Стеван — „Правно регулисање конкуренције y оквиру Европске економске заједнице” — 23. VI 1977.17. Шундерић Боривоје — „Еволуција радних односа у области личног рада средствима у својини грабана” — 30. VI 1977.18. Пејановић Радован — „Економска сарадња између појединих чланица у оквиру организације СЕВ (са посебним освртом на економ- ску сарадњу у машиноградњи) — 30. VI 1977.19. Булајић Миодраг — „Банкарски систем у самоуправном соци- јалистичком друштву" — 1. VII 1977.
ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ1. Бакаловић Хасан — „Истрага y кривичном поступку” — 10. I 1977.2. Пешић Весна — „Друштвена слојевитост и стил живота” — 3. III 1977.3. Обрадовић Константин — „Уставна силе заштитнице y међуна- родном хуманитарном праву" — 4. III 1977.4. Аржек Звонимир — „Економско финансијски аспекти развоја и положаја ријечног бродарства y СФРЈ" — 16. III 1977.5. Павићевић Божидар — „Правни односи из банкарске гаран- ције” — 6. IV 1977.6. Шулаја Мирослав — „Борци у унутрашњим оружаним суко- бима и међународно право” — 29. IV 1977.7. Пајванчић Маријана — „Колективни шеф државе — y Југо- славији и упоредно" — 24. V 1977.
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8. Вишњић Миодраг — „Дедегатски систем y теорији и пракси” — 30. V 1977.9. Здравић Милица — „Захтев за заштиту законитости y кривич- ном поступку” — 10. VI 1977.10. Марковић Драган — „Војно-индустријска спрега у САД и њен утицај на спољну политику” — 13. VI 1977.11. Инић Милан — „Етиологија саобраћајних несрећа на путе- вима" — 18. VI 1977.12.Ђурић-Бијелић Драгана — „Трансформације и ограничења монетарног суверенитета y деловима развијених међународних моне- тарних односа" — 30. VI 1977.13. Антун Маленица — „Поклон у римском праву” — 30. VI 1977.14. Маринковић Прибислав — „Економски и финансијски аспекти интеграционих процеса y Западној Европи” — 2. VII 1977.15. Стојчевић Слободанка — „Уставни развитак Србије између намесничког устава и Устава од 1888. године (1869—1888)" — 5. VII 1977.


