
ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА УCTABHO ПРАВО СР СРБИЈЕУдружење за уставно право Социјалистичке Републике Србије одржало je Годишњу скупштину 6. јануара 1987. године, y Београду. У присуству великог броја научно-наставних радника који ce баве об- лашћу уставног права на правним и другим факултетима и бројним институтима и другим научним институцијама y Републици, као и ис- таклутих с-тручњака из одговарајуће праксе, Скупштину je отворио пред- седник Удружења, др Војислав Симовић, професор Правног факултета y Београду. Поздрављајући присутне, професор Симовић ce y име Упра- ве Удружења захвалио на њиховом великом одзиву, истичући да je то први доказ значаја овог Удружења, али истовремено и знак да ce од будућег рада Удружења много очекује.Пре преласка на усвајање предложеног дневног реда, проф. Си- мовић je y име Извршног одбора поменуо жалосни губитак његовог истакнутог члана, др Миодрага Бате Вишњића. Истичући да je друг Вишњић одмах по оснивању Удружења показао велику спремност за рад и допринео реализацији неких значајних предузетих акција, проф. Симовић je замолио присутне да минутом ћутања одају пошту свом преминулом члану.Пошто je предложени дневни ред без примедби једногласно усво- јен, секретар Удружења, мр Оливера Вучић, асистент Правног факул- тета y Београду, прочитала je обједињени извештај о раду Удружења y протеклом периоду и извештај Надзорног одбора.Основано y Београду, 6. септембра 1982. године, Удружење за ус- тавно право СР Србије, као удружење конституционалиста y овој Ре- публици, уписано je y регистар друштвених организација решењем Градског секретаријата за унутрашње послове града Београда од 16. новембра 1982. године. Заједно са осталим републичким и покрајинским удружењима, Удружење за уставно право СР Србије учествовало je y оснивању Савеза удружења за уставно право СФРЈ, 24. децембра 1982. године, у Љубљани. ¥ извештају je истакнуто да je Управа Удружења пошто je била спутана минималним финансијским средствима за која je успела да избори, остваривала основне планиране активности и испу- њавала обавезе према Савезу удружења за усгавно право СФРЈ. Про- шавши кроз низ тешкоћа својствених сваком оснивачком раду, доса- дашња Управа успела je да у протеклој години обезбеди знатна финан- сијска средства, која ће y наредном периоду бити основа за плодан рад Удружења. Извршене су припреме и потпуна тематска обрада за ор- ганизовање два саветовања, као и део припрема за учешће чланова Удружења у раду II светског конгреса Међународног удружења за ус- тавно право. Закључујући да примена и функционисање устава тек сада постају основа за стабилније дискусије y вези са евентуалним уставним променама, што истовремено чини и елементе програма даљег рада Удружења, Управа je назначила основне правце будућег деловања свих активних чланова.Након прихватања извештаја, извршена je верификација листе чланова Удружења.У даљем току рада Скупштине, присутнима су предочене нужне измене Статута Удружења, извршене у складу са изменама Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана СР Србије. Пошто 278



АПФ, 2/1987 — мр Оливера Вучић, Годишња скупштина Удружења за уставно правоСР Србије (стр. 278—279)y основи Статут није мењан, после краће дискусије, предложене измене су прихваћсне.У оквиру следеће тачке дневног реда изабрана je, на основу пред- лога које je сачинила Кандидациона комисија, нова Управа Удружења, председник, секретар, чланови председништва и председници и чланови колшсија.За председника Удружења за уставно право СР Србије једноглас- но je изабран др Милан Нуковић, a за секретара Слободан Поповац. Чланови новог Председништва Удружења су: Љубомир Булатовић, др Злазија Букић-Вељовић, др Миодраг Јовичић, др Димитрије Кулић, др Небојша Маљковић, др Ратко Марковић, др Милан Матић, др Павле Николић, др Димитрије Продаиовић, Радошин Рајовић, др Ковиљка Романић, др Јосиф Трајковић, др Миодраг Трифуиовић, мр Оливера Вучић и др Миодраг Зечевић. За председника Надзорне комисије иза- бран je др Павле Рислић, a за чланове Миодраг Краговић и Зорица Радовић. Председник Комисије за самоуправну радничку контролу je др Славољуб Поповић, a чланови оу мр Никола Стефановић и Мирослав Милекић. У Комисију за народну. одбраиу и друштвену самозаштиту изабрани су: председник — др Димитрије Продановић, и чланови мр Мирослав Живковић и Илија Вујачић.Новоизабрани председник Удружења за уставно право СР Србије, др Милан Буковић, захваливши ce на поверењу које му je овим избо- ром указано, истакао je нужност свестране активности свих чланова Удружења y цредстојећем периоду. Посебно je нагласио да време дис- кусија о потреби промене неких уставних одредби, пружа огромис мо- гућности за рад оваквог удружења, али истовремено намеће и велике обавезе, тражећи, уз пуну одговорност, предано залагање целокупних расположивих знања и моћи чланова Удружења.Користећи могућност дату Статутом Удружења, Скупштина je за лочаоног председника Удружења за уставно право СР Србије изабрала др В.ојислава Оимовића. Будући да ce на челу Удружења налазио y најтежем периоду, времену осниваља, борећи ce са свим тешкоћама које собом носи пионирски рад, проф. Симовић je несебично пружајући сво- je знање и искуство лично много допринео да Удружење „почне да живи", ради и даје прве резултате. Захваливши професору Симовићу за уложени труд, чланови Удружења присутни на Скупштини, једно- гласно су прихватили учињени предлог.
мр Оливера Вучић

279


