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БЕОГРАД - Законодавни одбор Скупштине Србије прихватио је данас у Београду
Предлог закона о утврђивању надлежности Војводине и Предлог статута Војводине и
упутио их парламенту на усвајање. Већином гласова одбор је потврдио да су оба акта у
складу са уставом републике Србије рекао је за РТВ председник законодавног одбора
Влатко Ратковић.

  

Законодавни одбор је после нешто више од једночасовне расправе оценио да су
предложени акти у складу са Уставом Србије и правним системом.

  

Одбор је прихватио Предлог закона о утврђивању надлежности Војводине, који је
поднела влада, Предлог статута Војводине, који је поднела покрајинска скупштина и
Предлог одлуке о давању сагласности на пречишћени текст Статута Војводине, коју је
поднео скупштински Одбор за уставна питања.

  

У току расправе примедбе на предложене акте поновили су посланици Демократске
странке Србије, који су навели да су они противуставни и да се њиховим усвајањем
стварају претпоставке за формирање нове државе на територији Србије.

  

Посланици Демократске странке одбацили су такве примедбе, наводећи да су
предложени акти у потпуности сагласни са Уставом Србије, да потврђују целовитост
државе и доприносе функционалнијој и модернијој аутономији Војводине.

  

Они су поручили да оба акта могу да допринесу даљем и бржем привредном развоју
Војводине и Србије.

  

Пре два дана предложене акте прихватио је и Уставни одбор Скупштине Србије који је
предложио парламенту да их усвоји по хитном поступку.

  

Председница Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић, је раније изјавила да ће
седницу парламента на којој ће посланици расправљати о тим актима заказати за
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уторак, 24. новембра.

  

Одбор иначе данас није дао мишљење Уставном суду поводом предлога и иницијатива
за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба
неколико чланова Закона о изменама и допунама закона о јавном информисању

  

Председник одбора Влатко Ратковић саопштио је да ће то питање бити на дневном реду
једне од наредних седница.

  

(РТВ)
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