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Војвођански секретар за прописе, управу и националне мањине Тамаш Корхец изјавио је
да би у случају да војвођански статут не буде стављен на дневни ред Скупштине Србије
ни годину дана након његовог усвајања у Скупштини Војводине, покрајина могла да
распише и референдум о том питању.

  

Корхец је за данашњи новосадски "Дневник" рекао да би "могући правци деловања"
покрајинске власти могли бити обраћање Уставном суду Србије, расписивање
покрајинског референдума и укључивање питања статута у процес европских
интеграција.

  

Додао је да у владајућој коалицији у покрајини није било разговора о овим опцијама, већ
да их он наводи само као легалне могућности које Војводини стоје на располагању због
тога што централна власт не испуњава своју уставну обавезу кад је реч о војвођанској
аутономији. Објаснио је да се Војводина може обратити Уставном суду Србије, како би се
утврдило противуставно деловање Владе и Скупштине Србије поводом овог питања.

  

"Друга могућност је да се распише референдум на којем бисмо грађане Војводине
питали у којем смеру да делујемо у овој ситуацији уставне кризе", навео је Корхец.

  

Према његовим речима, Војводина може и да "интензивира напоре" у смеру укључивања
ове теме у процес европских интеграција, на шта је већ и указивано у јавности.

  

Оценио је да та опција не представља интернационализацију питања војвођанског
статута, нити спољну арбитражу, али је рекао да је тема статута везана за обавезе које
је Србија преузела и у контексту процеса евроинтеграција, а које подразумевају и
децентрализацију власти.

  

Корхец је најавио да ће наредне недеље на научној конференцији Института за
европски регионализам у Салцбургу, која је посвећена теми регионализације те
разлозима за страхове и отпоре овом процесу, говорити о проблематици усвајања новог
војвођанског статута.
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(Бета)
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