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Скупштина Војводине прогласила на свечаној седници највиши правни акт покрајине -
Статут Војводине. Скупштина Србије 30. новембра 2009. године дала је сагласност на
Предлог Статута који је Скупштина Војводине утврдила још 14. октобра 2008. године.

  

Посланици Скупштине Војводине на свечаној седници у Новом Саду је прогласили
Статут Војводине, тачно 14 месеци од усвајања Предлога статута Војводине.

  

За свечано проглашење Статута гласало је 86 посланика, док је против гласало 3
посланика. Документ је потписао председник војвођанског парламента Шандор Егереши.

  

Седници нису присуствовали одборници Српске напредне странке, а за статут су рекли
да је сепаратистички акт који води разбијању Србије.

  

Након почетка заседања, седницу су напустили и посланици радикала зато што није
предвиђена расправа.

  

То је била и једина тачка дневног реда данашње 17. седнице покрајинског парламента,
на којој су говорили само председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић и
председник Скупштине Војводине Шандор Егереши.

  

Председник Скупштине Војводине Шандор Егереши рекао је да Статут Војводине служи
на добробит грђана ове покрајине и целе Србије.

  

Председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић рекао је да се Статутом Војводине
чува интегритет Србије.

  

"Централизам је одавно превазиђен и у протеклој деценији нам ништа добро није донео",
рекао је Пајтић.
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Иако је позив да присуствују свечаном проглашењу Статута упућен председнику Србије
Борису Тадићу, премијеру Мирку Цветковићу и председници Скупштине Србије Славици
Ђукић-Дејановић, нико од њих није присуствовао седници.

  

Посланицима је прочитано писмо Ђукић-Дејановић у коме се наводи да је она због
обавеза у републичком парламенту била спречена да присуствује седници.

  

Скупштина Србије 30. новембра 2009. године дала је сагласност на Предлог Статута који
је Скупштина Војводине утврдила још 14. октобра 2008. године.

  

Статут Војводине ступиће на снагу по објављивању у Службеном листу Војводине, након
чега ће бити заказано ново заседање Скупштине Војводине на којој ће бити донета и
одлука о спровођењу Статута.
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