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Давно, у незапамћено доба, пре око двесто доручака, кад се премијер Цветковић још  
колебао да ли да буде председник владе, Млађан Динкић је одлучно подржао идеју да  
Бојан Пајтић постане њен потпредседник 1 . Пајтић је   ипак одлучио да остане високи
покрајински функционер, а децембра исте године, обојица   су заједно, сложно отворили
фабрику „Тера продакшн“ у Инђији.

Свега десет дана након овог лепог и корисног догађаја, „Динкић   је новинарима на
економском факултету у Новом Саду рекао да у Закону о приватизацији   јасно пише да
половина средстава од продаје неког војвођансог предузећа припада   Републици, а
друга половина Покрајини и да би тако требало да буде и у случају НИС-а“
2
.

Пајтић је на ово реаговао после само једног доручка, логично и правно ваљано,
позивајући   се на договор са српским „Премијером“ 3 . „Премијер“   је наравно све то
оћутао, па је цела ствар привремено заборављена. Пошто је, по   основу друштвеног
договора „Премијера“ са председником ПИВ, Бојаном Пајтићем, одмах   исплаћено 200
милиона € у војвођански буџет, још 160 милиона је требало да се уплати   накнадно.

Осим тога, Динкић је поставио захтев да Војводина преузме на себе „неке   буџетске
издатке “, али и да
се Војводини „
смањи   трансфер
“ оног новца који треба да јој буде исплаћен, иако је зачудо у његовој   изјави сада
оцењено да је „
у  складу с уставом
“   она исплата коју је раније назвао „
незаконитим
“
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.   То све је изазвало Пајтићеву реакцију
5
и наравно ни   то није изазвало реакцију „Премијера“ Цветковића, као ни шефице Г 17+
за Војводину,   Иване Дулић Марковић. Ипак, упркос Пајтићевом противљењу, високи
војвођански функционер   ДС и покрајинске власти, Драгослав Петровић дао је јавно
подржао инвестициону политику   коју је односним новцем Динкић захтевао у Војводини
6
. Ово је веома   чудно, јер је Петровићев партијски шеф у покрајини и председник ПИВ
Пајтић, а не   Динкић.

На основу расправе о судбини и улагању „наших новаца“   добијених по основу продаје
НИС-а, на први поглед изгледа како је Влада Србије у   новчаном шкрипцу и како је
„Премијер“ олако препустио „ наш
е   новце
“ Новом Саду. Самостално Динкићево иступање против споразума Цветковић   – Пајтић
и ћутање „Премијера“ приказује ауторитет Цветковића као јако низак.

Међутим, зашто је Динкић тек сад проговорио, пошто је договор постигнут и у већем  
делом извршен? У том смислу, треба се подсетити како је управо Динкићево
министарство   (током протекле владе Војислава Коштунице) дало одобрење на
финансијски део уговора   о купопродаји НИС-а, истог оног којег је касније Динкић
одлучно напао.

  

Ово је све наизглед нелогично, а забуна је тим већа што Динкић сада одлучно тврди  
како је НИС прошле године пословао с профитом 7  и да Гаспром   избегава  плаћање
дивиденди држави 8 . Иако је
претходно поменути Драгослав   Петровић пожурио да војвођанску инвестициону
политику усклади с очекивањима Млађана   Динкића, посланик СВМ Балинт Пастор је
најпре опрезно изразио веру у „
добронамерност
“   Динкићевих препорука, али подсетио и 
„да министар   Динкић не треба да одређује на шта ће се трошити паре из војвођанског
буџета“
9
...
што нас доводи до суштине проблема. „Србијанци“   су препустили „
наше новце
“ Новом Саду, у   мери и обиму у којем су то тражили војвођански аутономаши. Сада, „
да   се Војвођани не досете
“, симулира се воља за отимањем „
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наших   новаца
“. Пошто је Лабус јавно пре пар дана рекао на првом програму РТС-а   како је скоро
сасвим извесно да ће влада добити зајам од ММФ, једно је сигурно:   Динкић нема
стварног разлога за панику услед недостатка новца.

      

  

Стога, овако тумачимо Динкићев маневар: тражењем онога што очигледно не може да
добије   – „војвођанских новаца“ који су већ предати   покрајини на располагање, као и
задржавања „ наших   новаца“ који по споразуму ПИВ са
Владом Србије Београђани и хоће и морају   да дају Војводини, подгревају се стари
аутномашки страхови од „ Ср
бијанаца
“.   Тај страх је одавно уткан у војвођански менталитет, који радо воли да се бави
питањем   „
ди су наши новци
“ и који је навикао да   усваја сервирани пропаганднизакључак: „
опет ти   Србијанци оће да нам отму наше новце
“. Изгледа, дакле, да се ради о симулацији   напада „
Србијанаца
“ на војвођанске „
новце
“ и аутономни буџет.  С друге стране, прича   о „
Русима који неће да плате дивиденде
“,   сигурно ће се допасти русофобима, али и онима који очајнички чекају „
бесплатне   акције
“, које је Динкић давно обећао. Све је и те како и у Пајтићевом интересу,   без обзира
што су он и Динкић тренутно у формалном сукобу. Јер Војвођани, забављени   причом о „
алавим
Србијанцима
“   и „
злим
Русима
“   неће уочити свој највећи заједнички економски проблем – чињеницу да се њиховим
„новцима“   у њиховој Војводини прави још један Београд, а произвођачи млека, меса све
ређе   и све јефтиније продају своје производе у „
житници   Европе
“ чији пољопривредник о субвенцијама зна тек толико да оне постоје   у некој Европској
унији, која се, међутим, све више удаљује што јој се више приближавамо. 
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