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БЕОГРАД - Председник Покрајинског одбора Демократске странке Србије Бранислав
Ристивојевић негирао је данас тврдње да је Војводина, "као мираз у заједничку државу
Јужних Словена унела хиљаде километара пруга и путева".

  

"Тврдња да је Војводина 1918. године имала хиљаде километара путева и пруга, а данас
их нема, је најобичнија лаж", рекао је Ристивојевић у писаној изјави достављеној
медијима и додао да те године Војводина, која је била у саставу Аустро-Угарске, није ни
постојала.

  

Ристивојевић је истакао да су тадашњи путеви и пруге били у власништву
Аустро-Угарске, а не Војводине.

  

Он је негирао и да је  Војводина "у мираз“ заједничкој држави донела фабрике конзерви,
чоколаде, пиваре, млекаре..., што се, такође, помињало у скупштинској расправи.

  

"Све те фабрике су постојале 1918. године, али тада нису биле у јавном власништву, ни
Аустро-Угарске ни Војводине, већ у приватном власништву, а оне су први пут дошле у
јавно власништво 1946. године, када су национализоване", навео је Ристивојевић.

  

Лидер Лиге социјалдемократа Војводине (ЛСВ) Ненад Чанак у понедељак је у Скупштини
Србије енергично бранио став да Војводини треба да припадне део имовине који се
налази на њеној територији, тврдећи да је та покрајина као мираз у заједничку државу
Јужних Словена унела хиљаде километара пруга и путева, фабрике чоколаде, пића,
конзерви и пива.

  

Чанак је за скупштинском говорницом навео да су Војвођани у Краљевину Срба, Хрвата
и Словенаца 1918. године унели 4.700 километара изграђене путне мреже, 2.200
километара пруга, више од 100.000 путничких и теретних вагона, 902 километра пловних
путева, река и канала.
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Војводина је, како тврди Чанак, у мираз, између осталог, донела и 12 фабрика чоколада,
27 фабрика пића, осам пивара, пет фабрика конзерви и 11 млекара.

  

(Танјуг)
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