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- Потврда Предлога статута и закона о надлежностима Војводине се одлаже због
очигледног политичког нејединства о том питању у Демократској странци. Разговарао
сам са потпредседником Владе и лидером Г17 плус Млађаном Динкићем и он ми је рекао
да, што се те странке тиче, тај посао може у сваком моменту да буде завршен за пет
минута.

  

То значи да коначна одлука о томе да ли ће у скоријој будућности Војводина добити
статут зависи искључиво од политичког врха ДС-а - истиче у разговору за Данас Балинт
Пастор, функционер Савеза војвођанских Мађара.

  

Председник Тадић је за викенд у Суботици присуствовао прослави 15 година
СВМ-а. Челници СВМ-а већ пар месеци чекају на разговор с њим, како би вам
објаснио разлог за одлагање усвајања Предлога статута. Да ли вам је Тадић пренео
неку поруку? 

  

- Није било прилике да се озбиљније разговора о разлозима за одлагање потврде
Предлога статута у републичком парламенту, јер је повод Тадићеве посете био
другачије природе. Међутим, чињеница да је председник Тадић дошао на на нашу
прославу говори да он респектује СВМ, а самим тим и наше приоритете. Приоритет
СВМ-а је, свакако, што брже усвајање највишег правног акта Војводине, у форми у којој
је усвојен у покрајинској Скупштини.

  

Да ли је довољно то што се председник појавио на вашој прослави, па да будете
задовољни?

  

- Наш став се, свакако, није променио. Ми смо за поштовање Устава, а то значи усвајање
статута Војводине. Надамо се брзом сусрету председника Тадића и председника СВМ-а
Иштвана Пастора, како би коначно лично од Тадића, као председника Републике и
лидера најјаче странке у владајућој коалицији, добили објашњење о чему је реч.
Међутим, још немамо најаве када би тај сусрет могао да се догоди.

  

Да ли верујете најавама из ДС-а да ће предлози статута и закона о надлежностима
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бити на дневном реду Скупштине Србије до летње паузе?

  

- Мислим да би то било право чудо.

  

(Данас)
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