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 Скупштина Војводине усвојила је измене изборног закона, које подразумевају смањење
изборног цензуса са садашњих пет на три одсто, што је претходно урадила и Скупштина
Србије. По угледу на републички парламент, и покрајинска скупштина је усвојила измене
које подразумевају да на кандидатским листама мора бити најмање 40 одсто припадника
мање заступљеног пола.

  

  За странке националних мањина не важи цензус, а приликом расподеле мандата
њихови количници се увећавају за 35 одсто. О томе које су кандидатске листе
националних мањина одлучиваће Покрајинска изборна комисија, која може да затражи
мишљење националног савета да ли је реч о странци те мањине или не.   

Те измене предложили су посланици владајуће коалиције око Српске напредне странке,
Социјалистичке партије Србије и Савеза војвођанских Мађара, као и посланици
опозиционих Лиге социјалдемократа Војводине и Српске радикалне странке.

  

Седниицу су бојкотовали посланици Демократске странке, Народне странке и
Демократске заједнице војвођанских Мађара, странака које су у опозиционом Савезу за
Србију, који бојкотује и седнице Скупштине Србије и седнице скупштина општина и
градова и залажу се за бојкот избора.

  

Покрајинска скупштина у петак је усвојила и ребаланс буџета Војводине.

  

Опозициони посланици су казали да Покрајинска влада завршава мандат са много већим
дугом него претходна, а ребалансом буџета предвиђено је додатно задуживање
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покрајине за 2,4 милијарде динара како би се обезбедио новац за изградњу медицинског
института "Каменица 3".

  

Посланик опозиционе ЛСВ Војводине Саша Шућуровић оптужио је због тога покрајинске
власти за "енормно задуживање" и упитао због чега се ребаланс покрајинског буџета
ради већ на почетку године. Додао је да ЛСВ није против изградње болничког
комплекса "Каменица 3", али јесте против великог задуживања које његова изградња
подразумева.

  

Покрајинска посланица ЛСВ Маја Седларевић изразила је задовољство због одлуке да
се повећа квота за учешће жена на изборним листама на 40 одсто.

  

"Двехиљадите године од 120 посланика било је осам посланица, 2004. од 120 посланика
изабране су 22 посланице, 2008. свега 18, 2012. нас 20 и тек 2016. године, када је
уведена квота од 30 процената и када је била стварно свака трећа жена на листи, ево
данас нас има 43 у парламенту. Осам, 22, 18, 20, па 43 од 120", навела је Маја
Седларевић и додала да би "врхунац коректности" био да је однос 50:50.

  

(Бета)
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