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Како „Политика” сазнаје из извора блиских председнику државе на редовном састанку
председничког колегијума, који је пре два дана одржан у Београду, шеф државе Борис
Тадић и председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић договорили су се да се
предлог новог Статута Војводине и пратећег закона о надлежностима у јулу или
најкасније у августу нађу у скупштинској процедури.

  

Том договору није претходио тајни сусрет двојице страначких колега, како су пренели
поједини медији, већ је тема Статута који је „на чекању” већ шест месеци отворена на
редовном недељном састанку колегијума којем као представник Војводине присуствује
Бојан Пајтић.

  

Лидер СВМ-а Иштван Пастор на чијој је страначкој конвенцији током викенда Борис
Тадић наговестио позитиван исход случаја Статута Војводине, за „Политику” признаје да
коначно верује коалиционим партнерима.

  

– После дужег времена, ово је први пут да неко од високих функционера ДС-а објави
рок до када ће се Статут и пратећи закон наћи у скупштинској процедури. Иако је живот
суров, чуда се понекад дешавају. Надајмо се да ће се сад десити чудо – био је кратак
Пастор.

  

Иако су последњих месеци у потрази за предлогом закона о надлежностима без којег
Статут не може да буде применљив чланови владајуће коалиције давали потпуно
контрадикторне информације, извор „Политике” тврди да је постојала опструкција
министара из Г17 плус и СПС-а.

  

Наводно, док су се јавности из Г17 плус хвалили како су први завршили посао у вези са
израдом Закона о надлежностима, они су радили управо супротно. С друге стране,
социјалисти су опструисали тај поступак незадовољни текстом статута за који су
претходно њихови посланици у Скупштини Војводине гласали без поговора.

  

Ако се томе дода, како тврди наш извор близак председнику Србије, и неадекватна
реакција Владе Србије на одуговлачење израде закона, логично је да је шеф државе
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морао да пресече, уложи свој ауторитет и узме ствари у своје руке. Како ће бити решени
неспоразуми са коалиционим партнерима остаје да се види.

  

Борис Тадић и Бојан Пајтић провешће наредна три дана у Новом Саду са шефовима 15
европских држава од којих већина, како се раније чуло, подржава чланство покрајине у
Скупштини еврорегиона, а самим тим да у оквиру актуелног Устава, а кроз текст Статута
Војводине добије надлежности које јој припадају.

  

(Политика)
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