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Нацрти Уставних амандмана су објављени и стављени на јавну дис- кусију.У току свог дугогодишњег рада Правни факудтет y Београду као целина и његови чланови понаособ видно су узимали учешћа y дискуси- јама приликом доношења наших устава, уставних амандмана и закона. Стога ce и сада, сматрајући то као своје право и дужност, одазива позиву н укључује у општу јавну дискусију о нацрту уставних амандмана.Органи управљања Правног факултета y Београду донели су одлуку да ову дискусију организује Секција овог Факултета Удружења универзи- тетских наставника и других научних радника СР Србије и да ce изложена мишљења и ставови објаве y часопису Факултета. Секција je организовала јавну дискусију, која je одржана y дане 18, 19. и 22. марта 1971. године на Правном факултету y Београду.Имајући y виду да ова размена мишљења може бити од интереса и за шири круг установа и појединаца. Управа секције, a y сагласности са руководством Факултета, позвала je на ове састанке и представнике Устав- не комиснје СР Србије, Уставног суда СР Србије, Врховног суда СР Србије, Удружења правника СР Србије, Градске скупштине Београда, као и све чланове Савета Правног факултета y Београду који нису чланови и радне заједнице Факултета. Такође je позвала и представнике Факултетског одбора Савеза студената и Секретаријата Конференције Савеза комуниста Правног факултета y Београду.Прихваћено je гледиште да расправљање не буде формално, већ су- штинско. Дискусија je обављена уз пуну слободу изношења властитог мишљења.Изнета мишљења не изражавају став Факултета и његових органа, нпти иједне друштвено-политичке организације на Факултету.Нису доношени никакви закључци, јер то и није био циљ ове дис- кусије. Отворено расправљање y демократској атмосфери омогућило je нзношење свих ставова и начелних примедаба на предложене уставне амандмане.Објављивањем ове дискусије y целини пружена je могућност савез- ним представничким органима да добију што више материјала за коначну израду уставних амандмана. Уредништво


