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Суботица – Питање статута Војводине и закона о надлежностима покрајине покренуто је
са мртве тачке и ускоро би се могло наћи пред посланицима Скупштине Србије, најавио
је Иштван Пастор, председник Савеза војвођанских Мађара, након разговора са
председником Србије Борисом Тадићем. Пастор је јуче рекао да постоје реалне шансе да
се предлог закона о преносу надлежности на покрајину за две недеље нађе у влади, а
одмах затим са статутом на седници скупштине.

  

Он, међутим, није желео да говори о томе каква ће се верзија статута Војводине наћи
пред посланицима, али је уверен да „не постоје намере сужавања оквира статута и
закона”.

  

– За мене је прихватљива само варијанта статута коју је усвојила покрајинска скупштина
и варијанта закона која се креће у пуном обиму унутар статута. Верујем да ће се та
питања окончати на најбољи начин и да ће се показати да је вредело бити упоран –
рекао је Пастор.

  

Због чега инсистирате на доношењу статута без измена у тексту, који је прихватила
покрајинска скупштина, иако правни стручњаци указују на то да су поједине његове
одредбе неуставне?

  

Због тога што постоји нешто што се зове „пудинг проба”, а у случају статута то је Уставни
суд. Да би се оценило да ли је статут уставан, он пре тога мора проћи одређену
процедуру и да буде усвојен. Сматрамо да је нацрт статута унутар уставних оквира, а
онај ко не дели то мишљење након његовог усвајања може да покрене поступак пред
Уставним судом да направи „уставну пудинг пробу”.

  

Да ли захтевом да се статут изгласа неизмењен СВМ на одређени начин уцењује
владајући блок?

  

Ми не уцењујемо и нисмо то никада ни чинили већ само инсистирамо и тражимо да се
поштује договорено, а доношење статута Војводине договорено је са председником
Тадићем и владајућим блоком пред други круг председничких избора и после
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формирања владе. Ми само тражимо да се то поштује и ништа више.

  

И на последњим разговорима са Тадићем у четвртак, закључено је да је реално да се
статут и закон о преносу надлежности нађу пред посланицима републичке скупштине
крајем септембра или почетком октобра.

  

На доношењу статута и закона о преносу надлежности инсистирамо јер је то уставна
обавеза која је требало да буде испуњена до 31. децембра прошле године и није питање
да ли се то некоме свиђа или не. Устав предвиђа процедуру и обавезе који се морају
поштовати јер тако функционишу парламентарне демократије и то је најзначајнији корак
за сваког ко доживљава своју државу као правну државу.

  

(Политика)
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