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 БЕОГРАД - Министарка правде Србије Нела Кубуровић изјавила је да се промене
Устава које се односе на правосуђе могу очекивати тек после избора идуће године.

  У интервјуу за данашњи Курир, она је подсетила да процедура предвиђа да посланици
прво двотрећинском већином морају да се изјасне да ли уопште желе да се Устав мења,
затим Скупштина треба да спроведе јавне консултације поводом амандмана, а онда,
када се усвоји коначан текст измена, посланици се поново изјашњавају, да би на крају
коначну реч дали грађани на референдуму.

  

"С обзиром на то да су на пролеће и редовни парламентарни избори, мислим да ће нови
сазив пленума бити у прилици да заврши започети процес, узимајући у обзир време и
сложеност поступка", рекла је Кубуровићева.

  

Она је такође подсетила да је и до сада доста урађено на јачању независности судства,
самосталности тужилаштва и одговорности правосуђа, "и то не само законским
изменама већ и доношењем разних других правилника и етичких кодекса", а сада и
променама Устава.
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Министарка је као неосноване одбациле неке критике да нису учињени конкретни
помаци у реформи правосуђа, и да то може да "тврди само неко ко то намерно не жели
да види, ко је злонамеран и бави се политиканством, а не чињеницама".

  

Према њеним речима, најмањи део утицаја, како показују истраживања, на судије и
тужиоце долази од извршне власти, већ "много већи утицај врше колеге, пријатељи,
председници судова или адвокати".

  

Српска министарка правде је рекла и да нема помака у истрази убиства једног од
лидера косовских Срба Оливера Ивановића, јер Приштина не сарађује, јер "приштински
органи нису одговорили малтене ни на један захтев Тужилаштва за организовани
криминал, док је Београд одговорио на све њихове".

  

Она је, међутим, истакла да верује да ће тужилаштво у Београду доћи до конкретних
доказа о томе ко су наручиоци и ко су извршиоци убиства Ивановића.

  

Говорећи о предизборној кампањи, Нела Кубуровић рекла је да очекује да ће се
"наставити најбруталнији напади на Александра Вучића и његову породицу, јер
опозиција сем лажи, нереда на улицама, уништавања јавне имовине и насиља, нема
ништа друго да понуди грађанима".

  

Она је рекла да се Српска напредна странка (СНС), чија је висока званичница, неће
бавити тиме колико је неко лош, већ тиме колико је доброг учињено у протеклих
неколико година од како су председник Вучић и СНС постали окосница власти и шта је
план за будућност.

  

Поводом дијалога власти и опозиције, Кубуровићева је рекла да јој је драго што је он
отпочео, али је оценила да у делу опозиције не види искрену жељу да се њиме нешто
постигне.

  

Она је такође рекла да се нада да ће се председник Вучић предомислити и да неће
напустити чело владајуће странке.
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(Курир-Танјуг)
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