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четвртак, 04 јун 2009 16:35

Мађарске партије поново прете већини. Након што је председник Тадић најавио промену
Устава, лидери војвођанских Мађара проценили су да се статуту не пише добро. Иштван
Пастор је прозвао шефа државе да крши Устав, а председник покрајинског парламента
Шандор Егереши није се либио да поручи да Београду више ништа не верује. Опет је на
једној страни ДС, а на другој њени коалициони партнери - СВМ и ЛСВ.

  

Председник војвођанских демократа Душан Елезовић одбацио је у среду, у изјави
"Новостима", све спекулације о условљавању, поготово о променама Устава које се,
према његовим речима, могу очекивати тек за три године, пред крај мандата владајуће
коалиције.

  

- Председник Тадић је само најавио регионализацију као приоритет у будућем деловању
ДС и Владе Србије. Ниједном речју председник није регионализацију искористио као
изговор за одлагање усвајања Предлога статута и пратећег закона о надлежностима -
рекао је Елезовић и нагласио да ће статут бити усвојен.

  

Потпуно супротно Тадићеве речи тумачи Иштван Пастор, лидер Савеза војвођанских
Мађара, странке која је пре годину дана потписала протокол о сарадњи са демократама.
  - Из Тадићеве поруке потпуно је јасно да се статут дугорочно скида са дневног реда
све до пред крај овог мандата, а и тада под условом да буде усвојен нови Устав -
разочаран је Пастор.

  

Пастор је претходних месеци у више наврата најављивао "значајан сусрет" са Тадићем,
али из кабинета председника Србије није до данас стигао позив за председника СВМ.
Но, он је убеђен да је тај сусрет неизбежан, и то врло ускоро:

  

- Још ми није стигао Тадићев позив, али тај сусрет је неминован и наметнуће га врло
брзо прилике у нашој коалицији. Да не буде забуне, ми до даљег немамо намеру да
рушимо Владу Србије, али се морамо коначно суочити са истином да се наш коалициони
споразум о сарадњи не поштује у пракси, и то не заслугом СВМ. Једна од могућности је и
да коригујемо наш однос - најављује Пастор.
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Лига социјалдемократа Војводине, са друге стране, поздравља Тадићеву најаву измене
Устава:

  

- Устав би требало мењати што пре, али статут никако не треба доводити са њим у везу,
јер је тај акт прека потреба грађана Војводине - каже Александра Јерков, посланик ЛСВ
у Скупштини Србије.

  

СВМ има стари "адут у рукаву", а то су четири посланика у Скупштини Србије, који су
били тас на ваги када је парламент расправљао о ребалансу буџета. Мало је вероватно,
међутим, да ће своју подршку експлицитно условљавати, јер се показало да она није
била пресудна када су посланици СВМ одбијали да подрже предлог мреже судова.
Скупштинска већина је тада намакнута из ЛДП.

  

(Вечерње новости)
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