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Предуго нема слоге у СНС-у око тога ко ће бити њихов покрајински лидер [1] . Време
годишњих одмора полако пролази и актуелизује се питање уласка СНС у покрајинску
власт.

  

СНС још увек нема успеха на том подухвату у који се упустила иако је Игор Мировић на
време јавност обавестио да је та странка у све ово „увучена [2] “. Како је очигледно
изостао улазак СНС-а у „концентрациону“ покрајинску владу, нарочито је нервозна
потпредседница (републичке) Владе. У вези с тим, несмотрено је изјавила: „Војводина је
важна европска регија и ми из СНС смо са посебном пажњом пратили како су највеће
предности Војводине, њена мултиетничност и мултикултуралност, били коришћени у
политичке сврхе од стране ДС“
[3]
. Дакле, како сада ствари стоје, судећи по изјави потпредседнице (републичке) Владе,
„европска регија“ уз сву историју илегалности њеног успостављања у Војводини не
представља проблем СНС-у, већ је проблем 
начин њеног коришћења
од стране ДС-а. Сличне ставове је изнео и потпредседник СНС-а Горан Кнежевић
[4]
.

  

Напредњачки разлози за „концентрисање“ покрајинске владе

  

Математички збир свих покрајинских посланика који не припадају ДС-у у Скупштини
АПВ давао је могућност да ДС буде надгласана танком већином. Међутим, танка већина
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даје велики значај малим учесницима будуће могуће коалиције, па се они редовно
предомишљају и подижу цену своје подршке у реконструкцији покрајинске владе .

  

  

Стога је СНС била много расположенија за „концентрациону владу“ о којој је још
пролетос говорио Пастор. За нестрпљивије кадрове СНС-а могло је бити пет важних
разлога због којих би делили фотеље са "пајтићевцима".

  

Са становишта политичке трговине, учешће ДС у широкој коалиционој покрајинској
влади смањило би апетите будућих малих покрајинских партнера СНС-а гладних власти
и користи од постигнутог положаја. Широка подршка „концентрационој“ покрајинској
влади би оборила цену подршке малих партнера, а осим тога, политичку цену не би
плаћао само СНС, већ и ДС и СВМ.
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  Становишту српских Мађара би се све могло представити као испуњење обећања оповећаном утицају СВМ-а у покрајинској власти, пошто је сам Пастор предложио„концентрациону владу“.  СНС би своју кооперативност могао да користи као важандоказ спровођења пролетошњег противуставног споразума са СВМ-ом[5]. Осим тога, повећање утицаја СВМ-а могло би се у коалиционој влади лакше дозирати,што укључује избегавање да кадар СВМ-а дође на чело покрајинске владе.  Са становишта унутрашњег кадровског менаџмента СНС-а, останак Пајтића и ДС-а(по цену жртвовања Драгослава Петровића) на челу покрајинске владе, отклонио би„проклето питање“ ко ће из СНС-а заузети Пајтићево место. Унутрашња партијска моћМировића, Кнежевића, Вучевића, Матејина и Милованчева би се останком Пајтићакадровском еквилибристиком централе и даље лако могла одржавати у равнотежи.   

  Са становишта међународног маркетинга, СНС би уз ДС у покрајинској владиизгледала конструктивније и кооперативније утицајним страним партнерима из ЕУ којисумњају хоће ли та странка наставити преображај наше Војводине у њихову „европскурегију“.  

  Са становишта политичког популизма, останак ДС-а у „концентрационој“ покрајинскојвлади би СНС-у (и свима осталима) омогућио будуће преваљивање кривицеза све невоље Војводине на ДС. Истовремено са почетком преговора о„концентрационој“ покрајинској влади, јавности је саопштено да се коначно припремаозбиљна истрага о улози челних људи покрајинског ДС-а у злоупотреби наших новаца[6].  Понављам, СНС је у целу причу „увучена“ и очигледно ни у њој није било јединственогстава. Пајтић је глатко одбио „концентрацину“ покрајинску владу са СНС-ом.  Ламент над српским становиштем  Пајтић „уме да се чува“, ником не верује, препознаје скривене опасности и, кад годпостане густо, измигољи се. Признао је Вучићу „неспорну интелигенцију“, али је одбиоидеју о „концентрационој“ покрајинској влади због „неприродности“ такве коалиције [7] .Лукаво. Пристанак СВМ-а на улазак СНС-а у реконструисану покрајинску владу Пајтић јеучинио беспредметним и умањио политички значај Иштвана Пастора.  
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  Међутим, уз све остале невоље по ДС у Војводини, управо је постала извесна и коначнапропаст Пајтићевог финансијског пројекта у Хрватској [8] . Круг је затворен, па јеупоредо с „пристанком“ СНС-а да и ДС учествује у будућој „концентрационој“покрајинској влади власт челне људе ДС-а у покрајинском режиму суочила са развојниммогућностима смера њихове одговорности: од одговорности за наше новце(потрошене на депилаторе, лаворе, четке и вино), ка одговорности за злоупотребу наших новацау РБВ и покрајинским фондовима. Али, ми не смемо да заборавимо да је у управнимодборима пропале РБВ и пропалог Фонда за развој Војводине једнако поред Пајтићаучествовао и Иштван Пастор.  

Будућност је та која ће показати еволуцију одговорности Бојана Пајтића и њенполитички смисао. После деценију и по немилосрдног трошења наших новаца упокрајини, шеф (републичког) ДС-а је српској јавности понудио наду у сопственуреконверзију ка српском становишту, објављујући Epistolae ex Ponto, на страницама београдске Политике[9]. А управо он је деценију и по командовао читавом армијом аутономашке бирократије којаје противно српском становишту спроводила претварање наше Војводине у илегалну европску регију[10]у европској Србији. Страх од могуће сопствене политичке пропасти учинио је да се сети и „српске Србије“,војводе Мишића, Чарнојевића, Црњанског и његовог српског становишта... „Декларацијуод десети травња“ 2013. године[11], међутим, Пајтић је писао управо са антисрпског становишта.  Дакле, Пајтићев ламент над српским становиштем је превара. Одмах пошто је у Београдуобјавио тезе о својој привржености „српској Србији“ и српском становишту, његовпокрајински одбор из Новог Сада тражи за своју европску регију полицијску и порескууправу одвојену од Србије[12]. То ДС до сада није захтевала, већ само ЛСВ и ЛДП.  
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  Напредњаци су пропустили прилику да натерају власт АПВ на поштовање демократскихпринципа и да после доношења Статута распише изборе [13] . Напредњачка брзоплетостради уласка у покрајинску владу навела је Пајтића на скрнављење „српског становишта“у националној јавности, а у покрајинској политици произвела је суштински искорак премасепаратизму ПО ДС-а у вези са покрајинском полицијском и покрајинском порескомуправом [14] , што никад досада није био случај! Ово већ увесељава оне који брукају социјалдемократију у Војводини[15].  Јасно је да Пајтићева политичка позиција не може дуго опстати растегнута између„српског становишта“ и војвођанског сепаратизма. Реална опасност будућег брзељањанапредњачких кадрова у Војводини састоји се у томе да се централа СНС-а можеставити пред свршен чин како би покрајинска бирократија од Србије изнудила нове,много горе уступке ка легализацији европске регије, чије опасности по уставни испољнополитички положај Србије потпредседница СНС-а није свесна (или јесте!?).   Стога морам да подсетим да се никако не брзеља са Војводином. Sine iro et studio,правда може победити сепаратизам ако буде правилно артикулисана у облику пореткавладавине права[16].      [1] Ковачев, Душан - Одлагање избора у Војводини - да ли покрајинском СНС-у мањесмета останак Пајтића него долазак Мировића, НСПМ, 20. 6. 2014.      [2] Е. Д - Мировић: ДС не жели добро Војводини, Дневник, 20. 8. 2014 .      [3] Миливојевић, Д - Зорана Михајловић: Ко засуче рукаве може у Бановину, Дневник,25. 8. 2014 .      [4] Савановић, Александар - Кнежевић: Пајтић је зрео за политичку пензију,Дневник,24. 8. 2014 .      [5] Ковачев, Душан – Аутономија Војводине сведена на договор две партије, ФСЈ, 1. 5.2014 .      [6]  „То се односи на рад, наводи МУП, Покрајинског секретаријата за науку итехнолошки развој, Фонда за развој, Фонда за капитална улагања и Развојне банкеВојводине приликом додела и коришћења новца намењеног развоју АутономнеПокрајине Војводине.“ Видети: Савановић, А - МУП истражује послове Покрајинскевладе, Дневник, 20. 8. 2014 . Умањење улоге Суда упреткривичном поступу извршено је још у доба када је одлучујућу политичку власт у тојобласти имала ДС. Фактичко увећање улоге министра полиције као представникаполитичке извршне власти у истрагама политички и медијски значајних кривичних стварије аутентични изум СНС-а. Да ли ће и колико ће овај уплив извршне власти у правосуднисистем допринети политичком дисциплиновању евентуалног будућег партнера у будућојпокрајинској коалицији, показаће време.      [7] Танјуг – Вучић је неспорно интелигентан, Ало, 20. 8. 2014 ;  Савановић, А - Лига и новодемократе држе Пајтића на леду, Дневник, 23. 8. 2014 . Пардана касније покрајински ДС је предлоге СНС оценио као „уцене“.  Видети: ДС представила принципе за Војводину, у ЛСВ задовољни, 23. 8. 2014 .      [8] Дебакл Тесла банке: Пропао Пајтићев пројекат, С Медиа, 27. 7. 2014 .  Тесла банка пред ликвидацијом, РТВ, 11. 8. 2014 ;  Пропао српско-хрватски банкарски пројекат: Тесла банка се гаси, Блиц, 11. 8. 2014 ;      [9] Пајтић, Бојан – Десет теза о Србији, Политика, 18. 8. 2014 .      [10] Ковачев, Душан – Илегална европска регија, ФСЈ, 12. 7. 2012 .      [11] Ковачев, Душан - О Предлогу декларације о заштити уставних и законских праваАПВ, ФСЈ, 11. 4. 2013 .      [12]  „Покрајински одбор Демократске странке (ДС) подржава залагања за променуУстава Србије како би се уредио положај Војводине, а залагаће се и за успостављањеполицијске управе за Војводину, пореске управе за ту покрајину и статистичког заводаВојводине, изјавио је данас председник тог одбора Мирослав Васин.“ Видети: Костреш: Прво програм, Васин: Промена Устава, пореска и полицијска управа, РТВ, 23. 8.2014.      [13] Зашто после усвајања новог покрајинског статута не следе и нови покрајинскиизбори? НСПМ, 6. 6. 2014 .      [14] Костреш: Прво програм, Васин: Промена Устава, пореска и полицијска управа,РТВ, 23. 8. 2014 .      [15] [15] Бета - Седларевић: ДС преписала програм ЛСВ, РТВ, 25. 8. 2014 .      [16] Ковачев, Душан - Значај формалне неуставности “Корхецовог статута”, ФСЈ, 24.12. 2014 .   
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