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Председник Скупштине Србије Ивица Дачић изјавио је да очекује да ће цела процедура
око измена Устава Србије у области правосуђа бити завршена у мандату актуелног
сазива Парламента, што је према његовим речима, и један од уставних захтева када је
реч о његовој примени.

  

  

„Ни уставне промене, као и процес доношења закона и других акта, не може да се
преноси из једног сазива у други“, рекао је Дачић на седници Одбора за уставна питања
и законодавство уз учешће ванпарламентарне опозиције, саопштила је Скупштина
Србије.

  

Он је подсетио да је Венецијанска комисија дала позитивно мишљење на нацрт уставних
амандмана.

  

„Као што знате, један од разлога за измену уставних одредби које се односе на
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правосуђе је и испуњавање наших обавеза у процесу евроинтеграција, што на овај начин
чинимо потпуно транспарентно и уз сарадњу са релевантним чиниоцима, као што је
свакако и Венецијанска комисија“, казао је Дачић.

  

Додао је и да се наставља рад на новом Закону о референдуму, што је, према његовим
речима, важан део укупне процедуре за промену Устава, пошто коначну реч о уставним
променама дају градјани на референдуму.

  

„Наш нацрт новог Закона о референдуму ће бити предмет неке од наредних седница
Венецијанске комисије и ја и ту очекујем позитиван исход, тако да након тога можемо да
приступимо поступку његовог усвајања у Народној скупштини, како би на основу њега
био спроведен предстојећи референдум. Темпо којим идемо је заиста добар, и ја
очекујем да целу процедуру, укључујући и референдум можемо да успешно окончамо у
току мандата овог сазива Скупштине, дакле до половине фебруара идуће године“,
оценио је Дачић.

  

Истакао је и да је у договору са Венецијанском комисијом договорено да се организује
састанак на коме би учествовали и представници партија које су учествовала у оба
колосека медјустраначког дијалога, како би изнели своје предлоге и сугестије и дали
допринос доношењу уставних промена.

  

Председник Демократске странке (ДС) Зоран Лутовац саопштио је данас да неће
учествовати на седници Одбора Скупштине Србије за уставна питања и законодавство
уз оцену да „нелегитиман сазив парламента не може да се бави изменама Устава“.

  

Из истих разлога, учешће на седници је одбио и председник покрета Двери, Бошко
Обрадовић.

  

(Бета)
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