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Пише: Душан Ковачев
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Пасторов статут АПВ је плод калкулације војвођанских аутономаша. Цену аутономије су
утврдили у београдским фотељама. Сада је главна брига да се одложе ванредни
покрајински избори. Све се ради у циљу спасавања Пајтићеве покрајинске владе.
Покрајинске фотеље су једини преостали преговарачки капацитет опозиције у односима
са СНС-ом. Да ли Игор Мировић на челу покрајинске владе СНС-у више смета од Бојана
Пајтића?

  

На Западу је, наравно, знатно раније него у Војводини уочена могућност ванредних
покрајинских избора чим је фебруара 2014. постало јасно да се озбиљно припрема нови
највиши акт АПВ. У покрајинској пракси уставна начела грађанске демократије и
еропских вредности ипак не доводе ка установљењу нове демократски биране
политичке власти [1] . То је потврђено политичким споразумом којим је СНС аутономију
грађана у Војводини, пре усвајања  Пасторовог статута, предала
СВМ-у [2] .

  

Све странке у Војводини су данас сложне око једног: не желе покрајинске изборе, већ
реконструкцију покрајинске владе као супститут или гарант учешћа у републичкој
власти.

  

Партија са унапред обележеним картама

  

Да тзв. аутономаштву није на срцу ни Војводина ни њена аутономија још 2007. г. је
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утврдио Ласло Вегел пишући о „београдском сну [3] “ политичара Војводине: „Они би
пошто-пото хтели да од Новог Сада створе некакав `мали Београд`, и тај `мали Београд`
се сукобљава с `великим Београдом`. Осим што је тај „мали“ унапред осуђен на
губитничку позицију, све то је јако досадно. Проблем војвођанског аутономаштва управо
је тај сан о `малом Београду`, а тај сан се зове провинцијализам“. Заиста, новосадска
покрајинска власт је аутономаштво користила да би маскирала финансијски пакт
Београда и Новог Сада [4]  помоћу
кога су трошили
наше новце,
док је новаца било.

  

  

Чим је новаца нестало, Београд је избацио Нови Сад из политичког пакта и на његово
место поставио Суботицу [5] . Наши Мађари су први зграбили покрајинску
свећу како би је трампили за републички рог. Мимо покрајинских коалиционих партнера,
СВМ је испословала себи добро плаћене (мада не министарске) функције у Београду
[6]
, чим их је председник СНС почетком априла 2014. г. позвао да буду партнери у
републичкој влади
[7]
. Нико их није на ово натерао, сами су хтели. Тиме су суботички аутономаши показали да
су сањали исти „београдски сан“, као и њихове новосадске колеге.

  

Аутономашка коалиција уз помоћ СНС спасла Пајтићеву власт 
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Вучић је суботичким колегама показао да му у Војводини ни СВМ није неопходна. Уместо
мешовито-већинског, уведен је чист пропорционални изборни систем [8] . Иницијативу за
измену изборног система је покренула ЛСВ
[9]
. То је био важан ударац владајућој већини ДС и СВМ
[10]
.

  

  

Војвођанска ДС је већ изгледала сасвим поражено. Покрајински посланици одметнути
од Пајтића су почели да прилазе не само Тадићу, већ и СНС-у [11] . ЛСВ је затражила
реконструкцију покрајинске владе
[12]
. Најзад, пошто је новосадски СНС затражио оставку Пајтића директније него икад
[13]
, покрајински СНС је објавио постојање коалиције СНС – СВМ – ЛСВ
[14]
. Пајтић се није оглашавао о покрајинској политици. Чак се ни поводом Јешићевог
напуштања покрајинске владе није обратио јавности
[15]
. Проценио је да су поплаве и политика запошљавања боље теме за освајање врха
републичке ДС
[16]
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. Себи је обезбедио политичку одступницу у Београд. Глатко и без већег напора,
заменио је Ђиласа на челу странке. Ни недељу дана после СНС, и Пастор је обавестио
јавност да коалиција ДС–СВМ–ЛСВ у Покрајини нема перспективу, називајући сопствену
борбу за њен опстанак „узалудном“
[17]
.

  

  

А онда: нешто сасвим другачије! Баш кад је изгледало да се коалиција око ДС распала,
обновљена је [18] . СПС је апеловао за реконструкцију покрајинске владе [19] . Избори су
још увеки изгледали могући
[20]
, што је потврђено и из владајуће странке
[21]
. СНС је узалуд покушавала да „покаже мишиће“
[22]
најављујући Игора Мировића на челу покрајинске владе
[23]
уместо Пајтића
[24]
. Међутим, одмах потом је баш из посланичке групе СНС у Скупштини АПВ јавност
обавештена да избора ипак неће бити
[25]
. Јунско заседање Скупштине АПВ је показало да је Пајтићева коалиција опстала
[26]
, макар привремено
[27]
.
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Одмах по заказивању седнице Скупштине АПВ (2 јула [28] ) на којој покрајинска влада
треба да буде реконструисана, Владимир Галић из СНС је обзнанио да његова странка у
тој влади неће учествовати [2
9] .
Војвођанска СНС је својом покрајинском крени-стани политиком дала снагу за обнову
аутономашке коалиције око Пајтића.

  

Завршило се баш као што је најавио добро обавештени Иштван Пастор [30] . Пастор је за
јесен најавио „концентрациону“ покрајинску владу, пошто у Покрајини за Пајтића
очигледно „нема алтернативе
[31]
“.

  

  

Мотиви аутономашке покрајинске коалиције су јасни: пад Пајтића = избори = губитак
власти над АПВ. У преводу, аутономашка коалиција ће опстати током лета, а с јесени би
се могло очекивати да понуде СНС-у улазак у покрајинску владу у замену за наредно
одлагање покрајинских избора [32] . Уосталом, о дубоком потцењивању демократије
можда најбоље сведочи став којег је изнео др Јово Комшић, тврдећи да би „избори били
бесмислени у овом тренутку“ и да се и ствари „изборна воља мери на пројектима за
регионалну аутономију“ [33] .

  

Аутономаши су схватили да СНС-у Војводине (упркос калкулацијама око избора [34] ) за
сада мање смета останак Пајтића на челу покрајинске владе од доласка Мировића на
његово место. Наравно, компромис се може изменити учешћем партијске централе СНС
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из Београда, чим Александар Вучић нађе времена да се озбиљно позабави и
Војводином. А тада треба очекивати и нове евроатлантске захтеве и нове
спољно-политичке околности.

  

За колико београдских фотеља су нас аутонмаши у све ово увалили?

  

Током периода избегавања покрајинских избора само су високи функционери СВМ себи
обезбедили неколико фотеља у републичкој власти, а Пајтић освојио врх ДС. Дијагнозу
стања је још у априлу ове године поставио Ласло Вегел: „Тако ће једног дана аутономија
попримити изглед икебане и грађани неће ни осетити потребу за њом. Неки ће
показивати прстом на Београд, правдајући себе да су нам они узели аутономију, али
неће рећи ништа о томе да смо је ми тако олако продали. Полако ћемо сазнавати и то,
колико плишаних фотеља вреди Војводина.“ [35] . За сада су ту цену од Вучића
наплатили само политичари СВМ-а.

  

  

Покрајински избори и даље остају опасност за немађарске аутономашке политичаре који
себи нису испословали фотеље у републичкој власти. Ипак, политичка трговина
аутономијом Војводине је етички политички проблем оних који још увек верују да један
исти народ треба да се осамостали од сопствене државе. Ни комунисти, а ни
посткомунистички аутономаши нису аутономашки поредак у Војводини развијали
демократски и легално, већ су само спроводили стране интересе (почев од Коминтерне,
преко пројекта Intermarium, немачке BND, Лондонске конференције, Европе регија,
Дунавске стратегије, IRE, војвођанског „Париског клуба“, све до Европске уније).
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Нама је јасно да су два пореза дупла цена коју ће на крају морати да плаћају грађани
Војводине у име АПВ само зато да би парадржавна бирократија могла да живи на рачун
грађана. И без тога, искуство је показало да је Војводина почела да сиромаши баш кад је
почела да развија аутономију, и без НАТО-бомбардовања и санкција. На том путу је
остала без развојног банкарства, њени фондови су испражњени, фабрике и задруге
упропашћене, а обрадива земља распродата странцима и домаћим тајкунима. Све оне
донације из ЕУ којима се Пајтић толико хвалио уопште нису увећале стандард и имовину
грађана који у Војводини живе. Напротив [36] . Уосталом, ваше плате и ваша запосленост
су много исправније мерило од онога што вам сугеришу медији под контролом истих оних
који су 1999. године бомбардовали зграду РТВ.

  

Тзв. војвођанско аутономаштво све теже и све скупље одржава уваљивање европске
регије кроз
установе нашег унутрашњег поретка
[37]
. У будућности ће притисак ка развоју 
европске регије
на грбачи Војводине бити директније и отвореније вршен споља. Међутим, то је сасвим
друга тема. 
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[6]  Савез војвођанских Мађара ће у Влади Републике Србије учествовати на нивоу
државних секретара. У складу са одлуком Председништва СВМ, предложено је да на
функцију државног секретара у Министарству здравља дође лекар специјалиста хирург 
др Ференц Вицко
, доцент на Медицинском факултету у Новом Саду. У Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре делгиран је 
Имре Керн
, дипломирани инжењер технологије, а у Министарство трговине, туризма и
телекомуникација др 
Лукреција Ђери
, ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство на
Природно-математичком факултету у Новом Саду. У Министарство пољопривреде и
заштите животне средине требало би да дође 
Атила Јухас
, дипломирани агроном, а у Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања 
Ласло Чикош
, социјални радник. У стручни тим за пројекте председника Владе, СВМ делегира 
Балинта Јухаса
, дипломираног економисту. Видети: 
СВМ предложио државне секретаре, РТВ, 29. 4. 2014
. „Српска Напредна Странка је до сада испоштовала све што је написано у коалиционом
уговору. За разлику од наших ранијих партнера сад видимо да је и за другу уговорну
страну битно да строго поштује све што је договорено. Савез Војвођанских Мађара
(СВМ) је добио потпредседничко место у Одбору за европске интеграције (на овој је
позицији 
Ласло Варга
), а добили смо и потпредседничко место Одбора за пољопривреду (која је припала 
Арпаду Фремонду
). Имамо члана у одбору за уставна питања, у одбору за правна питања, у одбору за рад,
у одбору за мањинска и људска питања, у одбору за финансије и у одбору за просвету. 
Елвира Ковач
је постала члан српске делегације парламентарне скупштине Савета Европе. Видети: 
Сложене стратегије и једноставни животни проблеми, СВМ, 17. 6. 2014
.

      

[7] Бета – Вучић: Моја жеља и жеља СНС је да нам СВМ буде коалициони партнер, 24.
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сата, 7. 4. 2014 .

      

[8] Скупштина Војводине усвојила измене изборних правила, РТВ, 6. 6. 2014 . ( видео ); 
Е. Д. – Промењен изборни систем у Војводини, Дневник, 6. 6. 2014
; 
Савановић, Александар – Нова већина донела нови изборни модел, 7. 6. 2014
; 
ВП: Нова изборна паравила у Војводини по мери СНС, РТВ, 7. 6. 2014
.

      

[9] ЛСВ обезбедила већину за измену изборног система, РТВ, 2. 6. 2014 ; РТВ - Ненад
Чанак: Промена изборног система у Војводини означиће и промену односа у владајућој
коалицијим НСПМ, 5. 6. 2014
; Чанак је несмотрено открио и цену своје кооперативности. Видети: 
Чанак: Лиги припада место председника Скупштине Војводине, РТВ, 5. 6. 2014
; 
Комненовић, А. – Чанак руши Пајтића, Политика, 7. 6. 2014
; 
Танјуг: Махнита употреба ЛСВ да унизи све што је Српско, РТВ, 7. 6. 2014
.

      

[10] Марјанов, Ержебет – Већина окренула Пајтићу леђа, Дневник, 3. 6. 2014 .

      

[11] У СНС прешла два посланика ДС, РТВ, 2. 6. 2014 .

      

[12] На реду промена власти у Војводини? РТС, 1. 6. 2014 ; Станковић, С. – Костреш:
Тражимо нову политику војвођанске владе, Дневник, 2. 6. 2014
.

      

[13] СНС: Пајтићу, штеточино, поднеси оставку, не прави се луд! Прес, 4. 6. 2014 .

      

[14] Мировић: Програмско-техничка коалиција СНС и ЛСВ, РТВ, 4. 6. 2014 . У ЛСВ су
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http://www.youtube.com/watch?v=7VIrMNV5gY4
http://www.dnevnik.rs/politika/promenjen-izborni-sistem-u-vojvodini
http://www.dnevnik.rs/politika/nova-vecina-donela-novi-izborni-model
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/vp-nova-izborna-pravila-u-vojvodini-po-meri-sns_493358.html
#_ftnref9
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/lsv-obezbedila-vecinu-za-izmenu-izbornog-sistema_491605.html
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http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/canak-ligi-pripada-mesto-predsednika-skupstine-vojvodine_492833.html
http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Canak-rusi-Pajtica.sr.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/dss-mahnita-potreba-lsv-da-unizi-sve-sto-je-srpsko_493319.html
#_ftnref10
http://www.dnevnik.rs/politika/vecina-okrenula-pajticu-ledja
#_ftnref11
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/u-sns-presla-dva-pokrajinska-poslanika-ds_491719.html
#_ftnref12
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1612347/%D0%9D%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%3F.html
http://www.dnevnik.rs/politika/bojan-kostres-trazimo-novu-politiku-vojvodjanske-vlade
http://www.dnevnik.rs/politika/bojan-kostres-trazimo-novu-politiku-vojvodjanske-vlade
#_ftnref13
http://www.pressonline.rs/info/politika/314367/sns-pajticu-stetocino-podnesi-ostavku-ne-pravi-se-lud-.html
#_ftnref14
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/mirovic-programsko-tehnicka-koalicija-sns-i-lsv_492514.html
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ово потврдили (видети: 
РТВ - Ненад Чанак: Промена изборног система у Војводини означиће и промену односа
у владајућој коалицијим НСПМ, 5. 6. 2014
.), а СВМ је осетио потребу да објасни како они нису издајници (видети: 
Пастор: Војвођански Мађари нису издајници, Аутономија.инфо, 6. 6. 2014
).

      

[15] Бета – Јешић поднео оставку на место секретара за пољопривреду, РТВ, 1. 6. 2014
; 
Јешић: Пајтић се понаша аутистично, Б 92, 10. 6. 2014
.

      

[16] Бојан Пајтић нови председник ДС, РТВ, 31. 5. 2014 .

      

[17] Он је додао да и "сада брани" опстанак владајуће коалиције коју чине Савез
војвођанских Мађара, Демократска странка и Лига социјалдемократа Војводине али да
је проблем у томе што та коалиција нема дугорочну перспективу, јер је "превише оних
који је изнутра кидају". "И џабе се ја ту напињем када је извесно да се та прича
издувала", рекао је Пастор. Видети: Пастор: Једино решење влада националног
јединства, РТВ, 11. 6. 2014 . „Узалудност“ је
Пасторов еуфемизам који означава Пајтићево одбијање да СВМ у покрајинску владу
увуче СНС. Видети:
ДС: Неприхватљива идеја СВМ о увођењу СНС у покрајинску власт, НСПМ; 11. 6. 2014
. У вези овог треба сагледати Пајтићев покушај политичке трговине са ЛСВ, којима је
понудио место у Покрајинској влади којег је напустио Јешић. Видети: 
Ј. С. – Пајтић даје фотељу Чанку, Вечерње Новости, 11. 6. 2014
; Савановић, Александар – 
И Пастор дигао руке од Пајтића, Дневник, 12. 6. 2014.

      

[18] Марјанов, Ержебет – Пајтићева влада живи од седнице до седнице, Дневник, 21.
6.2014 .

      

[19] Танјуг – Павле Будаков: Реконструкција владе АП Војводине рационалније решење
од стварања нове, НСПМ, 11. 6. 2014 .
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http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/jesic-podneo-ostavku-na-mesto-sekretara-za-poljoprivredu_491388.html
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&amp;mm=06&amp;dd=10&amp;nav_category=11&amp;nav_id=859029
#_ftnref16
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/bojan-pajtic-novi-predsednik-demokratske-stranke_491111.html
#_ftnref17
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/pastor-jedino-resenje-vlada-nacionalnog-jedinstva_494156.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/pastor-jedino-resenje-vlada-nacionalnog-jedinstva_494156.html
http://www.nspm.rs/hronika/ds-neprihvatljiva-ideja-svm-o-uvodjenju-naprednjaka-u-vojvodjansku-vlast.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:495693-Pajtic-daje-fotelju-Canku
http://www.dnevnik.rs/politika/i-pastor-digao-ruke-od-pajtica
#_ftnref18
http://www.dnevnik.rs/politika/pajticeva-vlada-zivi-od-sednice-do-sednice
http://www.dnevnik.rs/politika/pajticeva-vlada-zivi-od-sednice-do-sednice
#_ftnref19
http://www.nspm.rs/hronika/pavle-budakov-rekonstrukcija-vlade-ap-vojvodine-racionalnije-resenje-od-stvaranja-nove.html
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[20] Комненовић, А. – Чанак руши Пајтића, Политика, 9. 6. 2014 ; Промена војвођанске
власти у две фазе, Мађар со, 17. 6. 2014
.

      

[21] Бета – Кнежевић: Реконструкција па избори, РТВ, 9. 6. 2014 .

      

[22] Фонет – Рачун ДС-а поново у блокади, РТВ, 12. 6. 2014 ; СНС: Јешић крунски
сведок против Пајтића, РТВ, 12. 6. 2014
. Ради се о поновном отварању афере изборног кредитирања ДС од стране РБВ из
2012. године, чији погубни ефекат је Ђилас успешно одлагао годину и по дана.

      

[23] Ко ће у реконструисану покрајинску владу, РТВ, 17, 6. 2014 . Веома је занимљиво
да Борис Тадић против избора у Покрајини говори да су избори „најглушље решење“:
„Након скоро завршених парламентарних, избори у Војводини би били најнерационалније
и најскупље решење. Иако су резултати последњих парламентарних избора окрњили
легитимитет војвођанске владе, она га и даље има на основу последњих покрајинских.
Легитимитет ове владе доводе евентуално у питање инсинуације о финансијским
злоупотребама у Фонду за развој и Развојној банци Војводине. Потребно је спровести
истраге и утврдити истине, а не препуштати тако важно питање дневнополитичким и
таблоидним оптужбама.“ Видети: 
Ђорђевић, Радека Д. – Тадић: Влада свих партија за спас Војводине, Вечерње новости,
17. 6. 2014
.

      

[24] Станковић, Снежана - Гојковић: Војвођанска влада ће бити без демократа,
Дневник, 15. 6. 2014 ; Марјанов, Ержебет – Пајтић купује време, Дневник, 18.6.
2014 .

      

[25] Шинковић, Норберт – Чека ли Војводину влада националног јединства, Слободна
Европа, 12. 6.2014 . 

      

[26] Марјанов, Е, Савановић, А. – Пајтићу дали подршку радикали и нове демократе,
Дневник, 20. 6. 2014 .
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http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/racun-ds-a-ponovo-u-blokadi_494459.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/sns-jesic-krunski-svedok-protiv-pajtica_494526.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/sns-jesic-krunski-svedok-protiv-pajtica_494526.html
#_ftnref23
http://www.nspm.rs/politicki-zivot/da-li-ce-dss-biti-jezicak-na-vagi-prilikom-prekomponovanja-vlasti-u-vojvodini.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:496574-Tadic-Vlada-svih-partija-za-spas-Vojvodine
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:496574-Tadic-Vlada-svih-partija-za-spas-Vojvodine
#_ftnref24
http://www.dnevnik.rs/politika/gojkovic-vojvodjanska-vlada-bice-bez-demokrata
http://www.dnevnik.rs/politika/gojkovic-vojvodjanska-vlada-bice-bez-demokrata
http://www.dnevnik.rs/politika/pajtic-kupuje-vreme
http://www.dnevnik.rs/politika/pajtic-kupuje-vreme
#_ftnref25
http://www.slobodnaevropa.org/content/%C4%8Deka-li-vojvodinu-vlada-nacionalnog-jedinstva/25419198.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/%C4%8Deka-li-vojvodinu-vlada-nacionalnog-jedinstva/25419198.html
#_ftnref26
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[27] Ј. С. – Пајтића чека тежа рунда, Вечерње новости, 20. 6. 2014 ; Радун, Бранко –
Да ли ће Мировић постати нови Пајтић, Печат, 20. 6. 2014
. „Прва фаза“ промене покрајинске власти без избора, ипак није успешно окончана.
Видети: 
Промена војвођанске власти у две фазе, Мађар со, 17. 6. 2014
. Баш како је предвидео Иштван Пастор. Видети: 
Пастор: Тресла се гора, родио се миш, Аутономија.инфо, 18. 6. 2014
. 
Прекрајање војвођанске владе, Мађар со, 22. 6. 2014
.

      

[28] Танјуг – Седница скупштине Војводине 2. јула, РТВ, 24. 6. 2014 .

      

[29] Марјанов, Ержебет – Галић: Напредњаци неће у реконструисану покрајинску
владу, Дневник, 22. 6. 2014 .

      

[30] Пастор: Тресла се гора, родио се миш, Аутономија.инфо, 18. 6. 2014 .

      

[31] Танјуг - Иштван Пастор: На јесен концентрациона влада у Војводини, НСПМ; 21. 6.
2014 .

      

[32]  Нова могућност покрајинских избора предвиђена је тек за јесен. Видети: Аналитич
ари: На јесен ванредни покрајински избори, РТВ, 24. 6. 2014
.

      

[33]  Емисија Радар, гостовао др Јово Комшић, РТВ, 24. 6. 2014.

      

[34] "Можда би било заиста боље да се распусти Скупштина и да се распишу избори.
Увели смо пропорционални систем, па хајмо сви на црту да видимо ко је јачи", поручио је
Галић. Видети: Фонет - Галић: Хајмо на црту да видимо ко је јачи, РТВ, 22. 6. 2014 .
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http://www.magyarszo.com/hu/2378/Vesti_na_srpkom/112779/Prekrajanje-vojvo%C4%91anske-Vlade.htm
#_ftnref28
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/sednica-skupstine-vojvodine-2.-jula_497665.html
#_ftnref29
http://www.dnevnik.rs/politika/galic-naprednjaci-nece-u-rekonstruisanu-pokrajinsku-vladu
http://www.dnevnik.rs/politika/galic-naprednjaci-nece-u-rekonstruisanu-pokrajinsku-vladu
#_ftnref30
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Одлагање избора у Војводини - да ли покрајинском СНС-у мање смета останак Пајтића него долазак Мировића

Пише: Душан Ковачев
четвртак, 26 јун 2014 17:35

Духовитостима (Видети: 
Танјуг – СНС: Извињење Пајтићу што му реметимо планове за лето, НСПМ, 22. 6. 2014
.
) се ипак не може прикрити чињеница да СНС са покрајинским „партнерима“ ипак нема
јединствен став о Мировићевом доласкуна Пајтићеву функцију. 
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[37] Ковачев, Душан – Илегална „европска регија“ у Војводини, ФСЈ, 12. 7. 2012 .
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